
PORTUGAL AO COMPLETO  

COM SANTIAGO – Março/2020 

  

13/03 - Dia 01 (sexta-feira) Lisboa 

Chegada ao aeroporto de Lisboa e traslado ao 
hotel.Hospedagem. Às 19.30 hrs, terá lugar a reunião com 
o guia na recepção do hotel 

  

14/03 - Dia 02 (sábado) Lisboa - Évora - Albufeira 

Café da manhã e partida para Évora. Passeio a pé 
passando junto ao Templo de Diana, Praça do Giraldo, 
Igreja de São Francisco. Continuação pelo Algarve até 
Albufeira. Hospedagem 

  

15/03 - Dia 03 (Domingo) Albufeira -  Lagos - Albufeira 

Café da manhã e saída para Sagres. Visita ao Cabo de São 
Vicente e Fortaleza, promontório natural do Sudoeste de 
Portugal continental. Visita à Ponta de Piedade, catedral 
das falésias algarvias próximo de Lagos. Tempo livre e 
continuação pela cidade portuária de Portimão e regresso à 
Albufeira. Hospedagem. 

  

16/03 - Día 04 (Segunda)Albufeira - Vilamoura - Lisboa 

Café da manhã e saída a Tavira. Tempo livre e continuaçao 
a Faro e Vilamoura com paragem para efectuar passeio 



pedonal. Tempo livre e continuação para Lisboa. 
Opcionalmente jantar típico com fados. Hospedagem. 

  

17/03 - Dia 05 (terça-feira) Lisboa - Sintra - Lisboa 

Café da manhã. Partida para Sintra. Tempo livre e a 
continuação, panorâmica da Costa do Sol por Cascais e 
Estoril, regressando pela Riviera portuguesa a Lisboa. 
Visita panorâmica conhecendo o exterior dos principais 
pontos turísticos da cidade. Hospedagem. 

  

18/03- Dia 06 (quarta-feira) Lisboa – Obidos - Coimbra- 
Braga 

Café da manhã e partida para Óbidos encantadora vila 
medieval amuralhada. Continuação da viagem a Coimbra. 
Visita panorâmica com visita á antiga e prestigiada 
universidade. Continuação a Braga. Hospedagem. 

  

19/03 - Dia 07 (quinta-feira) Braga — Santiago de 
Compostela - Braga 

Café da manhã e partida para Santiago de Compostela. 
Visita aos principais pontos turísticos, com destaque para a 
Catedral de Santiago. Regresso a Portugal pela típica vila 
de Ponte de Lima con tempo para compras no comércio 
loca. Chegada a Braga. Hospedagem. 

  

20/03 - Dia 08 (sexta-feira) Braga - Guimarães - Porto 



Café da manhã. Visita panorâmica com o exterior da sua 
catedral e a visita ao Santuário do Bom Jesús. Continuação 
a Guimarães para visitar o centro histórico e o interior do 
Palácio dos Duques de Bragança. Tempo livre e partida 
para Porto visitando umas presstigiadas caves com 
degustaçao do famoso Vinho do Porto. Chegada ao hotel e 
hospedagem. 

  

21/03 - Dia 9 (sábado) Porto 

Café da manhã. Visita passando pela Praça da Liberdade 
onde se encontra a estátua de D. Pedro IV de Portugal e 
incluindo a visita ao palácio da bolsa com o seu magnífico 
Salão Árabe. Passeio de barco pelo rio Douro. Resto do dia 
livre. Hospedagem. 

  

22/03 - Dia 10 (domingo) Porto – Aveiro – Fátima - Lisboa 

Café da manhã..Saída para Aveiro, a cidade de canais e 
dos famosos "ovos moles” e Fátima, onde visitaremos seu 
santuário. Tempo livre e chegada a Lisboa. Hospedagem. 

  

23/03 - Día 11 (segunda-feira) Lisboa 

Café da manhã e dia livre 

  

24/03 - Día 12 (terça-feira) Lisboa - Cidade de origem 

Café da manhã e transfer para o aeroporto. Fim dos 
nossos serviços. 



 

- -  

 

PROGRAMA INCLUI: 

. Passagem aérea com 1 mala de 23kg 

 

. Transporte em ônibus com guia 

. Traslados de chegada e saida 

. Gorjetas a carregadores nos hotéis (quando possível). 

. Hospedagem nos hotéis indicados ou similares com café 
da manhã buffet 

. Visitas guiadas em Évora, Porto e Santiago de 
Compostela 

. Excursao a Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra com guia local 

. Passeio de barco pelo Rio Douro 

. Visita á Fortaleza de Sagres, Paço Ducal em Guimarães, 
Palácio da  Bolsa no Porto, Universidade de Coimbra 

. Visita á Museu Municipal de Beja 

. Visita caves com degustação vinho do Porto 

. Taxas em hotéis 

. Kit Viagem (mochila, porta voucher e etiqueta de 
bagagem) 



. Acompanhamento da Operadora para o mínimo de 16 
pessoas 

. Seguro Viagem 

  

- - 

 

VALORES DO PROGRAMA: solicitar no 
sabrina@magicaturismo.com.br ou 54.981195719 
whatsapp 

 

 


