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Portugal essencial 
08 Dias / 07 Noites 

Saída: Diárias 

27 anos de experiência e qualidade! 

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

colinas de Lisboa, surpreenda-se com a rica gastronomia do Alentejo, embrenhe-se nas adegas do Porto e perca-se na 
incrível paisagem rural do interior. 
 
1º Dia – ... / Lisboa  
Chegada em Lisboa, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.  
 

2º Dia – Lisboa  

Após o café da manhã, saída para passieo de meio dia à capital de Portugal. Sobre a margem direita do rio Tejo, Lisboa 
é uma cidade lendária com mais de 20 séculos de história. Parada no bairro histórico de Belém, junto à Torre de Belém, 
ícone de Lisboa e ao Padrão dos Descobrimentos.  Visita à Igreja do Mosteiro dos Jerônimos, o mais deslumbrante 
exemplo de arte manuelina e ao Museu dos Coches com uma das melhores coleções de carruagens da Europa. De volta 
ao centro histórico da cidade das sete colinas para um passeio a pé pelas ruelas de Alfama. Passando pela Praça do 
Comércio, o regresso faz-se atravessando a Baixa, o Rossio e passando pela Avenida da Liberdade até ao Marquês de 
Pombal. Resto da tarde livre. Ás 18h30, saída para assistir ao show “Fado in Chiado”* seguido de um jantar num 

restaurante no coração do Bairro Alto. Hospedagem. 
O retorno ao hotel será por conta própria do cliente, possibilitando conhecer um pouco mais do Bairro Alto à noite ou 
de fazer um passeio pelo Chiado, descendo a Rua do Carmo até o Rossio. 
 * Aos domingos este tour será substituído por um jantar com show de fado , numa casa de fados do Bairro Alto. Á 2° 
feira, a visita à igreja dos Jerônimos e ao Museu dos Coches será substituída pela visita ao Palácio da Ajuda.  
 

3º Dia – Lisboa 

Café da manhã e dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

4º Dia – Lisboa / Óbidos / Nazaré / Alcobaça / Batalha / Fátima / Lisboa 
Café da manhã e saída para passeio de dia completo. Começaremos com um passeio pelas ruelas da vila medieval de 
Óbidos. Seguimos até ao “Sítio”, local de onde se tem uma fantástica vista panorâmica sobre a típica vila piscatória da 
Nazaré. Mais a frente, em Alcobaça, visitamos a igreja do mosteiro onde se encontram as sepulturas de Pedro e Inês e 
na Batalha, o famoso mosteiro de Santa Maria da Vitória. Finalmente, em Fátima, visita e tempo livre para conhecer 

um dos mais famosos santuários da Europa. Retorno a Lisboa. O tour termina na ponto da Marquês de Pombal. Retorno 
ao hotel por conta do passageiro. Hospedagem.  
 
5º Dia – Lisboa / Porto  
Após o café da manhã, traslado para a estação de trem Santa Apolónia para embarque no trem Alfa Pendular ou 
Intercidades com destino ao Porto. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Às 14h00, pick-up no hotel para início do 
tour com a visita à cidade “Invicta”, passando pela Sé, a Praça da Batalha, a rua peatonal de Santa Catarina, até à 

Torre dos Clérigos. Descendo à Praça da Ribeira, junto ao Cais do Rio Douro, travessia pela famosa Ponte Luis I para 

Vila Nova de Gaia onde o tour finaliza numas Caves de Vinho do Porto para visita guiada com degustação, antes de 
regressar ao hotel. Hospedagem.  
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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6º Dia – Porto /Braga / Guimarães / Porto 

Café da manhã e saída para passeio de dia inteiro pela província do Minho. Primeira parada em Braga, cidade dos 
arcebispos conhecida pelas suas inúmeras igrejas. Visitamos a Sé, uma das mais antigas igrejas de Portugal e 

seguimos para o Bom Jesus do Monte com a sua esplendorosa escadaria em gratino e uma fabulosa vista panorâmica 
sobre a cidade e a região. Almoço num restaurante local. À tarde seguimos para Guimarães, cidade “berço” da nação, 
onde nasceu D. Afonso Henriques, o 1° rei de Portugal. Passeio a pé pelo bem preservado centro histórico, tombado 
pela UNESCO como Patrimônio Mundial da Humanidade. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 
7º Dia - Porto/Braga/ Guimarães/ Porto 
Café da manhã . Dia livre para atividades independentes. Hospedagem.  

 
8° Dia – Porto / ...  
Café da manhã. No horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo e fim dos nossos serviços.   
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel Categoria 

Lisboa 04 Mundial Primeira 

Porto 03 Hotel da Música Primeira 

 

PARTE TERRESTRE  

€ = Euro / R$ = Real 

Validade 
Por pessoa em € Por pessoa em R$ 

QUARTO DUPLO QUARTO INDIVIDUAL QUARTO DUPLO QUARTO INDIVIDUAL 

2Jan a 23Mar’18 1.027 1.447 4.108 5.788 

24Mar a 31Out’18 1.719 1.132 6.876 4.528 
OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Euros e Reais, considerando o câmbio de € 1 = 4,00 da 
data de 08/12/2017 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

O que inclui: 
- 07 (sete) noites de hospedagem com café da manhã; 

- Traslados de chegada e saída em serviço privativo;  
- Passeio em Lisboa de meio dia em serviço regular com guia falando português; 
- Show “Fado in Chiado” seguido de jantar no Bairro Alto; 
- Passeio de dia inteiro a Ôbidos, Nazaré, Alcobaça, Batalha e Fátima em serviço regular com guia falando português; 
- Bilhete de trem em classe turística entre Lisboa e Porto; 
- Passeio em Porto de meio dia em serviço regular com guia falando português; 
- Passeio de dia inteiro ao Minho com almoço em serviço regular com guia falando português; 

 
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); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Seguro viagem; 

- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
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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 EUR 300. 
· 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.  
 
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 R$ (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; 
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um tour leader 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 emissão de seguro viagem com cobertura mínima de € 30.000 conforme “Tratado de Schengen”; 

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

 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

PORTUGAL 

                

            

PASSAPORTE 

 
Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao 

Brasil 

VISTO  
Para permanência até 90 dias 

Certificado 

Internacional de Vacina 

contra Febre Amarela 
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Seguro Viagem 
 

É necessário emissão de seguro viagem com cobertura 

mínima de € 30.000 conforme “Tratado de Schengen” 

         - obrigatório |  - não obrigatório 

 
 

 


