
Programação:

1º DIA - 15/06/2018 - Sábado - Lisboa

2º DIA – 16/06/2018 - Domingo – Lisboa – Evora - Albufeira

3º DIA – 17/06/2018 - Segunda-feira – Albufeira – Lagos - Albufeira

4º DIA – 18/06/2018 - Terça-feira – Albufeira – Vilamoura -
Lisboa

5º DIA – 19/06/2018 - Quarta-feira – Lisboa – Sintra - Lisboa

6º DIA – 20/06/2018 - Quinta-feira – Lisboa – Coimbra - Braga

Chegada ao aeroporto de Lisboa e translado ao hotel.
Hospedagem. Às 19:30, a reunião com o guia será no lobby do hotel.

Café da manhã e saída para Évora. Visita a pé passando ao lado do
Templo de Diana, Praça do Giraldo, Igreja de São Francisco.
Continue até Beja. Visita ao museu municipal.
Continuação pelo Alfarve até Albufeira. Hospedagem.

Café da manhã. Visita ao Cabo de San Vicente e Fortaleza.
Visita a “Ponte da Piedade” perto da cidade de Lagos.
Tempo livre. Partida para Albufeira. Hospedagem.

Café da manhã e saída para a região de Sotavento Algarvio
para chegar a Tavira. Hora de visitar a típica cidade do Rio Gilão.
Continuaremos em direção a Faro e Vilamoura, visita
panorâmica e partida para Lisboa. Hospedagem.

Café da manhã e saída para Sintra. Tempo livre e continuação com
uma vista panorâmica da Costa Del Sol por Cascais e Estoril, retornando
pela Riviera Portuguesa para Lisboa. Chegada e visita panorâmica da
cidade, conhecendo o exterior dos principais monumentos como a
Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, etc. Hospedagem.

Café da manhã e partida para Óbidos, encantadora cidade murada medieval. Continuação da
viagem à Nazaré, típica vila piscatória, continuando até a histórica e monumental cidade de
Coimbra. Partida para Braga, cidade dos arcebispos e capital do Minho. Hospedagem.

Quem disse que nem tudo são Flores?
Olha só este roteiro. Você não vai acreditar!

DE 14 A 26 DE JUNHO DE 2019

Aeroporto de Vitória - 01:30 horas antes do vôo.

O horário do voo será informado em breve.

OBSERVAÇÕES:
01 - Na compra do pacote, trazer cópia do documento a ser usado, passaporte com validade na época da viagem com seis 6 meses antes do vencimento.
02 – Os lugares serão reservados mediante sinal de 25% e o restante até a data da viagem.
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7º DIA – 21/06/2018 - Sexta-feira – Braga – Santiago de Compostela - Braga

8º DIA – 22/06/2018 - Sábado – Braga – Guimarães - Porto

9º DIA – 23/06/2018 - Domingo - Porto

10º DIA – 24/06/2018 - Segunda-feira – Porto – Aveiro –
Fátima

11º DIA – 25/06/2018 - Terça-feira – Fátima - Aeroporto
Humberto Delgado - Cidade de Origem

12º DIA – 26/06/2018 - Quarta-feira

Café da manhã e partida para Santiago de Compostela. Visita aos principais pontos turísticos com
destaque para a Catedral de Santiago. Regresso a Braga pela típica cidade de Ponte de Lima onde
teremos tempo livre para fazer compras.
Chegada a Braga. Hospedagem.

Café da manhã e visita da cidade de Braga, destacando o exterior da sua
Catedral e a visita ao Santuário do Bom Jesus. Continuação a Guimarães
para visitar o interior do Palácio dos Duques de Bragança e continuar
com um passeio a pé pelo centro histórico. Tempo livre para compras
e partida para o Porto, visita a caminho da famosa adega Bodegas
Ferreira, incluindo uma degustação do famoso vinho do Porto.
Continuação para o Porto e hospedagem.

Hospedagem e café da manhã. Visita da cidade passando pela
Plaza de La Libertad com a estátua de D. Pedro IV de Portugal e
incluindo a visita ao palácio da bolsa de valores. Passeio de barco
pelo Rio Douro e tarde livre. Hospedagem.

Café da manhã. Partida para Aveiro, a cidade dos canais e os
famosos “ovos moles” e Fátima, onde visitaremos o seu
santuário.

Café da manhã e tempo livre até o horário do translado
ao aeroporto.

Chegada em Vitória.

Condições gerais:
1 - A organizadora garante a saída da excursão, desde que a mesma obtenha um número superior a vinte passageiros,
se este número não for alcançado a mesma reserva o direito de cancelar ou transferir a excursão para uma outra data.
Em caso de cancelamento por parte da organizadora será feito a devolução da importância já paga total;
2 - Sua reserva só será feita mediante a sinalização do valor da passagem;
3 - O passageiro que cancelar a sua passagem 30 dias antes da saída da excursão perde totalmente qualquer direito a
devolução da importância paga, a não ser que, haja venda da referida passagem;
Obs.: Se o cancelamento for por problema de saúde o mesmo deverá apresentar uma declaração medica, para que haja
uma negociação em ambas as partes;
4- O passageiro deverá apresentar sua identidade no embarque para conferência da mesma (documento original com foto,
não pode ser xerox autenticada, tem de ser a original);
5 - A organizadora reserva o direito de desligar do grupo o passageiro que atrapalhar o andamento da excursão;
6 - Todos os horários deverão ser cumpridos rigorosamente para que não haja aborrecimento para o grupo;
Obs.: Não se esqueça da carteira do plano de saúde, caso tenha. Fica implícito que o passageiro aceite na íntegra essas
condições gerais e concorde com elas plenamente.

Está incluso no pacote:
- Transporte privado de ônibus com guia acompanhante
(Bilíngue Português-Espanhol);
- Translado de chegada e partida;
- Maleteiros em hotéis sempre que disponível;
- Hospedagem em hotéis categoria superior ou hotéis
similares com café da manhã incluídos;
- Visitas guiadas em Évora, Porto e Santiago de Compostela;
- Passeio de barco pelo Rio Douro;
- Excursão a Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra com guia local;
- Visita ao Museu Municipal de Beja, Fortaleza de Sagres,
Palácio Ducal em Guimarães, Palácio da Bolsa de Valores
do Porto e Universidade de Coimbra;
- Visita a adega com degustação de vinho do Porto.

“Fim dos nossos serviços”

Fones: (27) 3337.3125
E-mail: oniliaturismo@hotmail.com
Site: www.oniliaturismo.com.br ONÍLIA CUCCO CALABREZ

VIVO (27) 9 9967.7570
PAULO ROBERTO CALABREZ

VIVO (27) 9 9873.7809
"ESPERAMOS EM DEUS FAZERMOS UMA BOA VIAGEM”

Onilia
Viagens e Turismo

PREÇO POR PESSOA:
Apartamentos duplos ou triplos: EUR 2.040,00
+Transporte Aereo, valor do dia U$......................


