PORTUGAL E ESPANHA – JULHO 2022
1º.dia : 05 julho – 3ª.feira – SÃO PAULO / LISBOA
Apresentação direta no Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos, onde os representantes
da Claudio Cardoso Viagens e Turismo, estarão auxiliando os passageiros para embarque com
destino a Lisboa.
2º.dia: 06 julho – 4ª.feira - LISBOA
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Os quartos estarão disponíveis a partir das 15h00. Tempo
livre para os primeiros contatos com esta linda cidade, situada na margem norte do Rio Tejo, a
poucos quilômetros do Atlântico. Lisboa ocupa um lugar muito especial entre as capitais europeias..
Por outro lado, a vista do Tejo, do Atlântico, das praias, da costa escarpada, da serra e da luxuosa
natureza, fazem da capital portuguesa uma das mais belas cidades europeias. Sugerimos um
passeio opcional à belíssima Sintra, Cascais e Estoril. Jantar.
3º.dia: 07 julho – 5ª.feira – LISBOA
Café da manhã, saída para visita desta cidade, incluindo a Torre de Belém (fortaleza construída no
séc. XVI ), Padrão dos Descobrimentos (monumento construído em 1960 no local de onde partiram
as caravelas de Pedro Álvares Cabral e de Vasco da Gama nas suas grandes viagens dos
descobrimentos), Mosteiro dos Jerônimos igreja de estilo manuelino), Bairro de Alfama (o mais
antigo ainda com aspecto medieval), Baixa Pombalina (bairro comercial reconstruído após o
grande terremoto de 1755), Praça do Comércio (uma das mais bonitas da cidade), Praça do Rossio
(o coração da cidade), Praça dos Restauradores (com o seu obelisco comemorativo da restauração
da independência), Avenida da Liberdade e a Praça Marquês do Pombal. Tarde livre. Jantar. Para
esta noite a sugestão é um jantar opcional, numa típica Casa de Fados, ao som da música
tradicional portuguesa e com danças folclóricas do país.
4º.dia: 08 julho – 6ª.feira – LISBOA / ÉVORA / LISBOA
Café da manhã. Pela manhã, visita de Évora, com destaque para a Praça do Giraldo, o Templo
Romano de Diana, a Igreja de São Francisco, com a famosa Capela dos Ossos (entrada) e a parte
medieval da cidade. Em seguida, saída pela auto-estrada, com uma paisagem completamente
dominada por sobreiros, azinheiras e oliveiras. Entrada em Lisboa pela ponte sobre o Rio Tejo.
Jantar
5º.dia: 09 julho – sábado - LISBOA / ÓBIDOS / BATALHA / FÁTIMA
Café da manhã. Saída de Lisboa em direção a Óbidos. Visita a pé pelas estreitas ruas e pequenas
praças, a fim de conhecer esta belíssima vila considerada um dos melhores exemplos de cidadela
medieval na Europa. Continuação da viagem para Batalha, onde está sepultado o Infante D.
Henrique "O Navegador". Breve parada junto ao Mosteiro. No final da manhã, chegada a Fátima,
onde teremos tempo livre para o almoço e visita ao Santuário, um dos principais locais de
peregrinação do mundo. Jantar. Após o jantar, podemos participar da reza do terço na Capelinha
das Aparições e também da procissão das velas.
CLÁUDIO CARDOSO VIAGENS E TURISMO LTDA
Av. Vereador José Diniz, 3300 – conj. 410 – Campo Belo – CEP 04604-006 – São Paulo – SP
Tel.: 11-2373-7669 - Cel.: 11-99410-4285
Site: www.claudiocardosoviagens.com.br
E-mail: claudio@claudiocardosoviagens.com.br

6º.dia: 10 julho – domingo – FÁTIMA / SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. Pela manhã, visita na cidade de Fátima, incluindo: casa dos pastorinhos; casa de
Lúcia, Cova da Eiria, Basílica do Santuário de Fátima. Em horário oportuno, seguiremos viagem
para Santiago de Compostela. Jantar.
7º.dia: 11 julho – 2ª.feira – SANTIAGO DE COMPOSTELA / PORTO
Café da manhã. Pela Manhã, visita ao centro religioso e de peregrinação desde a Idade Média,
depois da descoberta do túmulo de Santiago Maior. Visita à famosa Catedral, e a praça do
Obradoiro. Continuação da viagem em direção à cidade do Porto. Jantar.
8º.dia: 12 julho – 3ª.feira - PORTO
Café da manhã. Pela manhã, visita desta cidade que recentemente teve a sua parte antiga tombada
como Patrimônio Mundial pela UNESCO; destaque para a Igreja da Lapa, a Sé do séc. XII (entrada) e
visita panorâmica da cidade (Av. dos Aliados, Torre dos Clérigos, Av. da Boavista, Bairro da Foz,
Ponte da Arrábida e Ponte de D. Luís) terminando numa Cave de Vinho do Porto para visita e
degustação do famoso vinho do Porto. Restante do dia livre. Sugerimos fazer um passeio opcional
de barco no rio Douro, para ver a cidade de um ângulo diferente, e almoçar num restaurante do
bairro típico da Ribeira (opcional). Jantar.
9º.dia: 13 julho – 4ª.feira – PORTO / GUIMARÃES / VISEU / PORTO
Café da manhã. Pela manhã, saída com destino à cidade de Guimarães. Visita panorâmica da
cidade, com parada junto ao palácio dos Duques de Bragança, Castelo e Capela de São Miguel, e
passeio a pé pelo centro histórico, Patrimônio da Humanidade, tombado pela UNESCO.
Continuação até Viseu, passeio a pé pelo encantador centro histórico. No final da tarde,
retornaremos até a cidade do Porto. Jantar.
10º.dia: 14 julho – 5ª.feira – PORTO / SÃO PAULO
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a São Paulo.

VALOR DO PACOTE TERRESTRE EM DÓLAR AMERICANO
Apartamento duplo ..........................................................US$ 2.647,00
Suplemento para apto. individual.......................................US$ 593,00
PAGAMENTO 12 VEZES SEM JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO
Preço calculado para um mínimo de 20 passageiros viajando juntos
Preço sujeito a alteração sem prévio aviso
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•
•

SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hotéis categoria turística superior
Refeições conforme programa
Ônibus de luxo com ar condicionado
Acompanhamento de um representante da agência
Gorjetas aos guias e motorista
Visitas e entradas conforme programa
Guias locais falando português ou espanhol,
Seguro saúde e viagem e Kit peregrino
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SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, fax, e-mail, frigobar, etc
Passagem Aérea
Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral
Despesas extras causadas por atrasos nos voos
Taxas hoteleiras
Tudo o que não estiver como incluído
DADOS PARA DEPÓSITO
Banco Santander
Agência 3829
Conta corrente 13.003582-2
CNPJ: 13.565.897/0001-42
Cláudio Cardoso Viagens e Turismo Ltda
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada da viagem, Janeiro de
2023.
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