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Portugal está entre os destinos mais visitados do mundo e com toda razão. Encante-se pelos azulejos e vielas das 

colinas de Lisboa, embrenhe-se nas adegas do Porto e perca-se na incrível paisagem rural do interior. 
 
1º Dia – Lisboa 

Chegada a Lisboa, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem por 03 noites. 
 
2º Dia – Lisboa 

Saída pela manhã para realizar um passeio de meio dia pela capital portuguesa. Seguir em direção ao bairro 

monumental de Belém, onde se encontram os monumentos alusivos à época dos Descobrimentos Marítimos. Primeira 
parada junto à Torre de Belém, ícone de Lisboa, e ao Padrão dos Descobrimentos. Logo depois, visita à igreja do 
Mosteiro dos Jerônimos, o mais deslumbrante exemplo da arte manuelina; e ao Museu Nacional dos Coches, que 
contém uma das mais importantes e ricas coleções de carruagens da Europa. Continuação passeando pelo antigo e 
carismático bairro de Alfama, incluindo uma degustação de um cálice de vinho do Porto, numa loja de artesanato. Fim 
do tour passando pela Praça do Comércio, pelo Rossio (Praça Dom Pedro IV) e subindo a Avenida da Liberdade, a 
“boulevard” lisboeta, até ao Marquês de Pombal.  

 
3º Dia – Lisboa 

Dia livre para atividades pessoais. 
 
4º Dia – Lisboa / Porto 
Em horário oportuno, traslado à estação para embarque no trem “Intercidades” com destino ao Porto. Chegada à 

estação de Campanhã e traslado ao hotel. À tarde, passeio panorâmico pela cidade do Porto, também conhecida 
como a “Cidade Invicta”, descendo a Avenida dos Aliados até à Ribeira, o centro histórico da cidade, junto ao rio 

Douro. Depois, seguir em direção à margem sul, atravessando a linda Ponte Luís I, para visitar umas das históricas 
Caves de Vinho do Porto e terminar o passeio com uma degustação. Regresso ao hotel. Hospedagem por 02 noites. 
 
5º Dia – Porto 

Dia livre para atividades pessoais. 

 
6º Dia – Porto 
Em horário determinado, traslado à estação de trem ou aeroporto. Fim de nossos serviços. 
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel Categoria 

Lisboa 3 Hotel Açores Lisboa Primeira 

Porto 2 Hotel da Música Primeira 

 
O que inclui: 
- 05 (cinco) noites de hospedagem em acomodação standard com café da manhã; 
- Bilhete de trem em 2ª classe no trecho Lisboa / Porto; 

- Traslados de chegada e saída em carro ou van em serviço privativo; 
- Passeios de meio dia em serviço regular com guia local em idioma português; 

- Seguro viagem TRIP PROTECTOR válido por 6 dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 anos de 
idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas. 

 
O que não inclui: 
- Passagem aérea; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto café da manhã); 

- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 
 

PARTE TERRESTRE  

Preços por pessoa em € = Euro / R$ = Real 

Validade 
Em € Em R$ 

Duplo Individual  Duplo Individual  

01 a 24-Fev'17 

01 a 23-Mar'17 
552 799 1.971 2.852 

24-Mar a 12-Abr'17 
17-Abr a 07-Mai'17 
16-Mai a 31-Out'17 

581 843 2.074 3.010 

A incluir Taxa de Serviço de 12% do valor total da parte terrestre + Imposto 
 

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 Euro e Real, considerando o câmbio de € 1 = 3,57 da 
data de 24/01/2017 e estão sujeitos à variação cambial. 
 

ATENÇÃO: Valores válidos para apartamento individual em viagem com mínimo 2 ou mais passageiros. 

 
 
 

Informações Gerais: 
 
Formas de Pagamento: 
· Será acrescida ao valor total da parte terrestre a taxa de serviço de 12%. 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da taxa de serviço. O pagamento desta taxa deverá ser 
feito à vista em deposito bancário e em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 

Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
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Opções de Financiamento:  
A) Através de cheques pré-datados ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners):  
- Entrada de 18% (dezoito por cento) à vista e o saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais;  
- À vista;  
 

B) Através de cartão de crédito AMEX – American Express, ou cartões corporativos ou cartões emitidos no exterior:  
- Somente à vista. 
 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
· Pagamento à vista da taxa de serviço (12% do valor da parte terrestre) em R$ (reais) convertido pelo câmbio do 

dia; 

 
- Entrada de 28% (vinte e oito por cento) à vista em depósito bancário e o saldo em até 03 (três) parcelas iguais 
através de cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners); 
- O pagamento da entrada deve ser feito através de transferência ou depósito bancário. Não poderá ser efetuado 
através de cartão de crédito; 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido o valor total da taxa de serviço para despesas e custos 

operacionais considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato 
de Intermediação de Serviços Turístico. 
· Em casos específicos, e dependendo do prazo de emissão da passagem aérea, gerado automaticamente pelas cias. 
aéreas, poderá ser solicitado o valor total referente a passagem aérea por pessoa, separado da parte terrestre. 
· 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. 

 

Observações Importantes: 
- Consulte condições específicas dos países envolvidos no roteiro; 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 (seis) meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Brasileiro não precisa de visto para uma permanência de até 90 dias em Portugal; 
- É necessário emissão de seguro viagem com cobertura mínima de € 30.000 conforme “Tratado de Schengen”; 

- 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; 
- 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 pessoa. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de 

diferentes nacionalidades e costumes; 
- É necessário mínimo de 2 passageiros viajando juntos para saída do tour em serviço regular; 
- 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; 
- Para as datas de 25 a 28 de Fevereiro, 13 a 16 de Abril e 08 a 15 de Maio, preços sob consulta; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 

- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem TRIP PROTECTOR incluído no pacote clicando aqui 
 

Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

http://www.ifaseg.com.br/trip-protector/

