Portugal e Espanha
Porto – Santiago de Compostela – Fátima – Lisboa –
Madrid –Toledo

14 a 24 de Junho 2018
13/06/2018, Quarta-feira: Para os passageiros de Chapecó e região, sugerimos deslocamento aéreo
a São Paulo e pernoite. Organizaremos pela agência e em momento oportuno comunicaremos voos
e tarifas;
1º Dia - 14/06/2018, Quinta-feira: Brasil/Portugal: Embarque em São Paulo às 16h05min com
destino a Madri para conexão a Porto em Portugal;
2º Dia - 15/06/2018, Sexta-feira: Porto: Chegada a Porto prevista para as 11h45min. Transfer ao
hotel para check-in. Tarde e noite livres para atividades de interesse pessoal, descanso ou
caminhada na área próxima ao hotel com acompanhamento do guia. Pernoite em Porto;
3º Dia - 16/06/2018, Sábado: Porto: Após café da manhã, city tour conhecendo os principais
pontos turísticos de Porto e Vila Nova de Gaia. As pontes, a arquitetura, o vinho do Porto e a
animação cultural e noturna tornam Porto um dos destinos ideais para se visitar. Iremos visitar o
Palácio da Bolsa, a Ribeira, o Centro histórico e uma cantina para degustar o famoso vinho do Porto
(ingressos não inclusos). Tarde livre para atividades pessoais ou passeio opcional para as cidades
de Braga e Guimarães (aprox.30,00 euros). Localizada no distrito de Braga, a pitoresca cidade de
Guimarães é um dos mais importantes destinos históricos do país. D. Afonso Henriques, o primeiro
rei de Portugal, escolheu esta antiga cidade romana como capital do Reino de Portugal após a sua
vitória na Batalha de São Mamede em 1128. Conhecida como “Berço da Nação”, Guimarães é um
local fascinante para visitar, com o seu orgulhoso castelo e bem preservado bairro medieval. A
cidade foi classificada como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 2001. Retorno a Porto para
pernoite;
4º Dia - 17/06/2018, Domingo: Santiago de Compostela: Após café da manhã, visita a Santiago
de Compostela, que é uma das mais importantes cidades da Espanha. A cidade é um dos principais
centros de peregrinação cristãos do mundo, graças ao Túmulo de São Tiago, uma das relíquias mais
sagradas do Cristianismo. Milhões de peregrinos percorrem todos os anos o Caminho de Santiago
até a cidade e sua majestosa catedral (ingressos não inclusos). Retorno a Porto para pernoite;
5º Dia - 18/06/2018, Segunda-feira: Porto/Fátima/Lisboa: Saída para Lisboa, com parada no
Santuário de Fátima para visita e tempo para participar das celebrações religiosas. Fátima é um dos
centros religiosos mais estimados do mundo, onde os três pastorinhos alegadamente testemunharam
a aparição de Nossa Senhora, em 13 de Maio de 1917. Reza a lenda que “uma senhora mais
brilhante que o Sol” surgiu perante as três crianças, alertando-as da importância de rezar e dizendolhes que iria aparecer novamente naquela mesma data e hora durante cinco meses consecutivos.
Check-in no hotel e pernoite em Lisboa;
6º Dia - 19/06/2018, Terça-feira: Lisboa: Após café da manhã, city tour pelos principais pontos
turísticos da cidade. Celebrada por pintores e poetas, a luminosidade única de Lisboa realça a beleza
do estuário do Tejo e a imponência das suas praças e monumentos, mas também o carácter castiço
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dos seus antigos bairros e vielas. O passado e o presente coexistem de forma harmoniosa nesta
cidade que tem um ritmo muito próprio e cujo encanto deve ser apreciado com pormenor. À tarde,
tempo livre para atividades pessoais e compras na capital portuguesa. Pernoite em Lisboa;
7º Dia - 20/06/2018, Quarta-feira: Lisboa: Após café da manhã, tempo livre para atividades
pessoais ou passeio opcional para conhecer Cascais e Sintra (aprox. 45,00 euros). Sintra é o local
onde nasceu e morreu D. Pedro I do Brasil e também onde vivia a Família Real quando partiu para
o Brasil em 1808. É patrimônio da humanidade pela UNESCO desde 1915, com seus inúmeros
e belíssimos palácios,
paisagens
geográficas, botânicas e
zoológicas,
rodeados
por
seu característico microclima que sem dúvida faz de Sintra uma região única. Cascais foi outrora
um elegante retiro de verão da monarquia portuguesa durante o século XIX e um porto de abrigo da
realeza europeia durante a Segunda Guerra Mundial. Com o passar dos tempos, esta atmosfera
peculiar modificou-se e a cidade transformou-se em um refinado pólo de cultura, com uma vibrante
vida noturna e uma qualidade de vida invejável. Porém, o esplendor e os ícones do seu apogeu
marítimo mantiveram-se até os nossos dias, através dos elegantes faróis, fortalezas e a cidadela do
século XVII. À noite sugerimos opcional jantar e Show de Fado (aprox. 65,00 euros). Pernoite
em Lisboa;
8º Dia - 21/06/2018, Quinta-feira: Lisboa/Madri: Logo após café da manhã, transfer ao aeroporto
para embarque a Madrid. Saída prevista para as 09h50min com chegada às 12h10min. Transfer ao
hotel para check-in. Tarde e noite livres para atividades pessoais com acompanhamento do guia.
Pernoite em Madri;
9º Dia - 22/06/2018, Sexta-feira: Madri: Após café da manhã, city tour panorâmico em Madrid,
conhecendo os principais pontos turísticos da cidade. 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, daqui também partiram as ordens de uma Inquisição fanática, da
supressão de identidades regionais, principalmente de bascos, galegos e catalães e da evangelização
forçada de nativos das Américas. É exatamente esse passado rico e controverso que fez de Madri o
que ela é hoje, a capital cultural de um dos idiomas mais falados do planeta e de um país que luta
para se manter unido e próspero. Aqui você encontrará uma tríade de museus sem paralelo: Prado,
Reina Sofia e Thyssen-Bornemisza, um palácio real em que não faltam luxo e exuberância e boa
parte do espírito impetuoso dos espanhóis. Tarde livre para compras e atividades pessoais. O tempo
livre será direcionado e acompanhado pelo guia que estará com o grupo. À noite sugerimos
opcional jantar e Show de Dança Flamenca (aprox. 60,00 euros). Pernoite em Madri;
10º Dia - 23/06/2018, Sábado: Madri/Toledo/Brasil: Manhã livre para atividades pessoais. O
tempo livre será direcionado e acompanhado pelo guia que estará com o grupo. À tarde passeio
opcional para Toledo (aprox. 65,00 euros já com ingressos), cidade medieval que graças a sua
história e ao seu belo centro histórico é hoje um importante destino turístico no centro da Espanha e
um dos principais destinos para quem visita Madri e região. Toledo tem uma aparência medieval
com ruas sinuosas e estreitas e com uma arquitetura extremamente impressionante, que inclui
alguns dos mais belos monumentos históricos da Espanha, que representam as épocas seguintes: o
estilo árabe, mudéjar, gótico e renascentista. Término do passeio e transfer ao aeroporto e embarque
para retorno ao Brasil. À tarde, na ida a Toledo, já sairemos com as malas e posterior ao passeio
iremos diretamente ao aeroporto. Embarque às 23h50min em voo direto a São Paulo;
11º Dia - 24/06/2018, Domingo: Chegada ao Brasil:
Chegada em Guarulhos às 06h50min e posteriormente embarque para retorno a Chapecó e
Região;

2

Valor do pacote:
Adultos em aptos duplos ou triplos: R$ 10.980,00 (consulte parcelamentos);
Pagamento à vista: R$ 10.431;
Adicional apto individual: R$ 2.380,00;

O pacote inclui:
















Passagem aérea em classe econômica: São Paulo / Porto / Lisboa / Madri / São Paulo;
Acompanhamento de guia Big Golden tour em todo o percurso;
03 pernoites em Porto em hotel cat. 4**** com café da manhã;
03 pernoites em Lisboa em hotel cat. 4 **** com café da manhã;
02 pernoites em Madri em hotel cat. 4**** com café da manhã;
Transfer in Porto e Madri;
Transfer out em Lisboa e Madri;
City tour em Porto com guia local;
City tour em Lisboa com guia local;
City tour em Madri com guia local;
Visita a Fátima;
Visita a Santiago de Compostela com guia local e taxas de turismo;
Ônibus exclusivo do grupo em todo o percurso;
Seguro viagem;
Kit viagem;

O pacote não inclui:

Documentação pessoal;

Taxas de embarque e segurança (em torno de 110 dólares);

Taxas de aeroportos se houver;

Deslocamento até São Paulo;

Hospedagem em São Paulo se necessário;

Refeições não mencionadas;

Passeios opcionais,

Ingressos a museus, igrejas e santuários, e despesas pessoais;

Outros transportes que forem necessários, táxis e metrôs, gorjetas aos motoristas, ajudantes e
maleteiros, e pernoites extras;

Valores aproximados com extras durante a viagem incluindo passeios opcionais, ingressos e
refeições não incluídas: em torno de € 600,00 a € 800,00 euros por pessoa já incluindo refeições,
passeios opcionais e ingressos;

Como estamos a meses da viagem, é possível que haja pequenas alterações no roteiro, não
interferindo na qualidade dos serviços prestados;

Obrigado por escolher a Big Golden Tour como sua agência de viagens!
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