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A Lusanova, fundada em 1959, é reconhecida por ser uma 
empresa idónea e experiente que opera circuitos em todo 
o Mundo. Tendo como missão a qualidade e o atendimento 
dedicado ao cliente, procuramos cumprir o slogan da 
empresa “ Viajamos juntos pelo Mundo”. Em cada programa, 
mais do que uma simples viagem, o que lhe propomos é uma 
verdadeira experiência destinada a ficar gravada no coração 
de quem dela desfruta.
Conheça o Mundo na nossa companhia. Levamos em cada 
ano milhares de passageiros através das maravilhas do 
planeta, para descobrir as belezas dos lugares, as tradições, 
usos e costumes dos povos mais longínquos, e para viver 
experiências únicas em cada viagem. Com a experiência e a 
planificação de cada detalhe operacional, criamos viagens 
que enriquecem a bagagem do viajante.
A caminho dos 60 anos, damos a segurança e garantia que o 
passageiro procura quando nos dá a sua preferência.

 Luís Lourenço

 Diretor Geral - Lusanova Travel Group

PARA VIAJAR BASTA EXISTIR – Fernando Pessoa
Siga-nos no facebook e Instagram.

Editorial

•  São as suas viagens que nos movem. E são essas mesmas viagens que nos permitem melhorar a cada 
dia, e fazê-lo há mais de 55 anos, sempre com o entusiasmo da primeira vez. Sabemos que as viagens 
em grupo são cada vez mais uma opção: quer pelas possibilidades que oferecem, quer pelas experiências 
que proporcionam. 

•  Se as fronteiras podem dividir, as viagens unem os povos, ajudando a revelar novas culturas e 
conhecimentos. A experiencia de uma viagem em grupo já provou que reunir pessoas de diferentes estilos 
mas com interesses parecidos, rende inspiração e prazer na descoberta dos mais variados destinos.

•  Foi pensando nisso que desenhamos a nossa programação de GRUPOS EXLUSIVOS 2018. 

•  Com inicio em 2018 e com roteiros tão abrangentes como os nossos destinos temáticos, Rota dos 
Escritores ou as Terras do Demo em Portugal, às regiões espanholas da Cantábrica, Andaluzia, Catalunha 
ou um passeio no comboio turístico de La Robla pelas Astúrias. Das mais belas paisagens da Europa, 
como os Lagos Italianos, Alsácia, Toscana ou Croácia, aos Grandes Destinos, como Indonésia, Singapura, 
Birmânia, Namíbia ou Índia, mas sempre na companhia da LUSANOVA e com a assistência dos guias 
locais especializados. Em cada destino, uma série de experiências que vão desde a visita a monumentos 
do Património da Humanidade, ao contato com os povos locais, passando pela programação cultural e 
artística. Nas páginas deste catálogo encontra a opção certa para a sua viagem em grupo, que lhe permite 
conhecer o mundo com outros olhos. A diferença que encontramos nos locais por onde vamos passando, 
aproximam-nos de quem viaja connosco. Encontramos conforto e segurança na partilha de vivências 
comuns e criamos laços que nos ligam de uma forma especial. 

•  Apesar das muitas hipóteses presentes neste catálogo, sabemos que o mundo não cabe nestas páginas 
e, por isso mesmo, estamos preparados para desenhar à medida das vossas preferências a viagem que 
melhor servirá o vosso grupo. 

•  Estamos disponíveis para o receber ou para que nos receba, e assim encontrar a melhor forma de partilhar 
momentos. BOA VIAGEM!

Viajar em Grupo. Partilhar Momentos

Estimados Passageiros e Agentes,
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•  Para complementar a experiencia de uma viagem em grupo e a descoberta do destino na sua plenitude, antes das 
viagens com mais de 10 dias, organizaremos um evento onde um especialista no destino dará dicas e informações 
uteis que darão suporte ao conhecimento do programa e destino.

Reunião de Grupo

Uma equipa especializada e qualificada de delegados acompanha cada grupo para organizar e programar os 
melhores momentos de cada Circuito Exclusivo Lusanova.

Equipa Lusanova

•   A Lusanova é reconhecida no mercado das viagens por conhecer os gostos dos portugueses há mais de 
55 anos;

•  Do primeiro ao último dia todos os circuitos são acompanhados por guias LUSANOVA especialistas no 
destino;

•  Tempo suficiente nas principais cidades para que possa conhecer os atrativos que cada lugar tem para 
oferecer;

•  Passeios e visitas que incluem as atrações imperdíveis. Acesso imediato a monumentos e museus, evi-
tando as filas;

•  Maior segurança no controle de bagagens e serviços, auxilio imediato em qualquer dificuldade;

•  Refeições incluídas quando conveniente para conforto dos passageiros;

•  Hotelaria selecionada com hotéis de primeira categoria ou luxo segundo cada programa;

•  Excelente relação qualidade / preço;

•  Oportunidade de estabelecer novos contactos / novas amizades:

•  Saídas garantidas com o mínimo de participantes indicada em cada programa;

•  Nas viagens com custo base a partir de 5.000 € oferecemos 1 porta documentos e um trolley;

•  Incluímos o seguro de viagem básico nos percursos na Europa e VIP nos percursos longo curso;

•  Pagamento até 10 x sem juros- consulte-nos para informação detalhada;

•  Possibilidade de viajar alguns trechos aéreos em classe executiva- consulte-nos;

•  Extensões ao programa base – em alguns roteiros oferecemos com suplemento extensões para melhor 
aproveitar a sua viagem.

Vantagens Lusanova
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Alvares

Lara
Silva



Multiviagens com inclusão de riscos, cataclismos naturais, terrorismo, guerra e epidemias.

Riscos, cataclismos naturais, terrorismo, guerra e epidemias
Gastos por perturbação da viagem: 3.000€ | Gastos por prolongamento de estadia - máximo: 540€ | Gastos de alojamento por dia - máximo de 
3 dias: 150€ • dia | Gastos de alimentação por dia – máximo de 3 dias: 30€ • dia.
Valores e condições acima indicados poderão sofrer alterações sem aviso prévio; consulte-nos condições detalhadas.

Acidentes Pessoais – Geral
Morte ou Invalidez Permanente 60.000€
Despesas de Funeral em Portugal em caso de acidente no estrangeiro 2.000€
Assistência em Viagem
Responsabilidade Civil – Vida Privada 25.000€
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no estrangeiro, por acidente e doença 15.000€
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no estrangeiro, por doença pré-existente 500€
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização por acidente em Portugal, em trânsito para o Estrangeiro 15.000€
Despesas de Tratamento em Portugal exclusivamente em caso de acidente sofrido no estrangeiro 2.100€
Transporte Sanitário de Feridos e Doentes para unidade hospitalar mais próxima Ilimitado
Repatriamento ao ponto de origem da viagem 15.000€
Repatriamento ao ponto de origem da viagem quando em estado terminal ou similar Ilimitado
Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada
Transporte Ilimitado
Estadia: Dia• Pessoa 10% do limite máximo 175€
Máximo 1.750€
Bilhete de Ida e Volta para Familiar e Respectiva Estadia
Transporte Ilimitado
Estadia: Dia• Pessoa 10% do limite máximo 175€
Máximo 1.750€
Prolongamento de Estadia em Hotel dia•pessoa 10% do limite máximo 175€
Máximo 1.750€
Transporte ou Repatriamento da Pessoa Segura Falecida Ilimitado
Atraso no Voo (mais de 12 horas)
Dia 150€
Máximo 750€
Perda de Ligações Aéreas
Dia 150€
Máximo 750€
Envio Urgente de Medicamentos Ilimitado
Bagagem
Perdas ou danos 1.800€
Assistência ao Roubo de Bagagens no Estrangeiro Ilimitado
Atraso na Recepção de Bagagens (mais de 24 horas) 450€
Entrega de Fundos no Estrangeiro 1.500€
Cancelamento
Cancelamento Antecipado da Viagem (amplitude normal; motivos de força maior - consulte-nos) 3.000€

Acidentes Pessoais – Geral
Morte ou Invalidez Permanente 30.000€
Despesas de Funeral em Portugal em caso de acidente no estrangeiro 1.000€
Assistência em Viagem
Responsabilidade Civil Vida Privada 25.000€
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no estrangeiro, por acidente e doença 7.500€
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no estrangeiro, por doença pré-existente 500€
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização por acidente em Portugal, em trânsito para o Estrangeiro 7.500€
Despesas de Tratamento em Portugal exclusivamente em caso de acidente sofrido no estrangeiro 1.500€
Transporte Sanitário de Feridos e Doentes para unidade hospitalar mais próxima Ilimitado
Repatriamento ao ponto de origem da viagem 7.500€
Repatriamento ao ponto de origem da viagem quando em estado terminal ou similar Ilimitado
Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada
Transporte Ilimitado
Estadia: Dia• Pessoa 10% do limite máximo 125€
Máximo 1250€
Bilhete de Ida e Volta para Familiar e Respectiva Estadia
Transporte Ilimitado
Estadia: Dia• Pessoa 10% do limite máximo 125€
Máximo 1250€
Prolongamento de Estadia em Hotel dia•pessoa 10% do limite máximo 125€
Máximo 1.250€
Transporte ou Repatriamento da Pessoa Segura Falecida Ilimitado
Atraso no Voo (mais de 12 horas)
Dia 125€
Máximo 625€
Perda de Ligações Aéreas
Dia 125€
Máximo 625€
Envio Urgente de Medicamentos Ilimitado
Bagagem
Perdas ou danos 1.000€
Assistência ao Roubo de Bagagens no Estrangeiro Ilimitado
Atraso na Recepção de Bagagens (mais de 24 horas) 100€
Entrega de Fundos no Estrangeiro 1.500€
Cancelamento
Cancelamento Antecipado da Viagem (amplitude normal; motivos de força maior - consulte-nos) 1.000€

Coberturas Multiviagens VIP Capitais Coberturas Multiviagens Capitais

Para viajar mais seguro
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1 - UMA LONGA E X P E R I Ê N C I A  DE 58 ANOS
A nossa viagem inicia-se em 1959. Para nós a 
hospitalidade significa fazer sentir ao cliente que 
está em casa, mesmo quando se encontra num outro 
continente.

2 - UMA QUESTÃO DE C O N F I A N Ç A
Num mundo incerto que muda rapidamente um valor 
importante é a confiança, sempre difícil de conquistar. 
Por isso na Lusanova empenhamo-nos diariamente 
para conseguir garantir esse valor ao cliente.

3 - I N O VA R  PARA MELHORAR EM CADA ANO
Numa realidade em constante mudanças, procuramos 
inovar, transformando as boas ideias em realidades. 
Tendo sempre presente os valores do passado, de que 
muito nos orgulhamos.

5 - A QUALIDADE COMO MISSÃO ESTRATÉGICA
Colocamos sempre o nosso cliente no centro das 
nossas preocupações, para podermos atender as 
expectativas de qualidade que ele nos exige. Estamos 
atentos aos detalhes da viagem para que ela seja um 
sonho realizado.

4 - A GARANTIA DE UMA OPERADORA IDÓNEA
O nosso objetivo é garantir o máximo de qualidade 
nos serviços que préstamos, o modo que temos para 
manter sempre um alto padrão de exigência é ter em 
atenção as opiniões dos nossos clientes, aprimorando 
o que dever ser melhorado.

5 boas razões para viajar com a Lusanova
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•  Em cada ano cerca de 30.000 passageiros, viajam com a Lusanova pelos 5 continentes, os nossos Grupos Ex-
clusivos Lusanova são o ideal para quem ama viver experiências de sonho num ambiente de amizade e sem 
preocupação com a programação e detalhes da viagem.

•  Itinerários exclusivos pensados e realizados por uma equipa de especialistas que garantem uma Boa Viagem.

Grupos Exclusivos 2018/196

Grupos em Viagem
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PORTUGAL PÁGINA
Terras do Demo e do Magriço 09
Porto da Ribeira até à Foz! Património Mundial 09
Rota dos Escritores 10
Epopeia Portuguesa da Faina Maior 10
Para Lá do Marão – Vila Real e Chaves 11
ESPANHA
Expreso de la Robla 13
Bilbao e o Guggenheim 14
Extremadura Espanhola 15
Herança e Esplendor do Al Andaluz 16
Isto é Barcelona 17
EUROPA
Itália Belíssima 19
Lagos Italianos | Suiça Alpina 20
A França do Sul 21
A França da Cruzada Albigense e a Rota dos Cátaros 22
Alsácia e Floresta Negra 23
A Nobre Londres 24
Por Terras do Rei Artur (Cornualha) 25
Rota Romântica (Alemanha) 26
Croácia | Eslovénia | Montenegro 27
Polónia | Berlim 28
Lapónia – A terra mágica do Pai Natal 29
GRANDES DESTINOS
Encantos de São Tomé e Ilha do Príncipe 31
Namíbia | Botswana 32-33
Triângulo Dourado com Goa e Bombaim – Extensão ao Nepal 34-35
Myanmar (Birmânia) 36-37
Malásia | Indonésia | Singapura 38-39
Brasil Cidades Históricas 40-41
Argentina | Chile – Cruzeiro na Patagónia 42-43
Canadá Magnífico 44
CRUZEIROS:
Cruzeiro ao longo dos Rios Reno, Main e Mosela  45
Cruzeiro Austrália e Nova Zelândia 46

Índice Geral

FEVEREIRO PÁGINA
Encantos de São Tomé e Ilha do Príncipe 31
MARÇO
Porto da Ribeira até à Foz!  
Património Mundial 09
Lapónia - A Terra Mágica do Pai Natal 29
ABRIL
Rota dos Escritores 10
Epopeia Portuguesa da Faina Maior 10
Isto é Barcelona 17
Itália Belíssima 19
MAIO
Terras do Demo e do Magriço 09
Para Lá do Marão - Vila Real e Chaves 11
Rota Romântica (Alemanha) 26
Polónia | Berlim 28
JUNHO
Epopeia Portuguesa da Faina Maior 10
Bilbao e o Guggenheim 14
Alsácia e Floresta Negra 23
Cruzeiro ao longo dos Rios Reno,  
Main e Mosela 45
JULHO
Porto da Ribeira até à Foz!  
Património Mundial 09
A França do Sul 21
A França da Cruzada Albigense e  
a Rota dos Cátaros 22
Por Terras do Rei Artur (Cornualha) 25
Rota Romântica (Alemanha) 26
Namíbia | Botswana 32-33
AGOSTO
Expreso de la Robla 13
A Nobre Londres 24
SETEMBRO
Terras do Demo e do Magriço 09
Epopeia Portuguesa da Faina Maior 10
Itália Belíssima 19
Lagos Italianos | Suiça Alpina 20
Triângulo Dourado com Goa e  
Bombaim – Extensão ao Nepal 34-35
Brasil Cidades Históricas 40-41
OUTUBRO
Encantos de São Tomé e Ilha do Príncipe 31
Porto da Ribeira até à Foz!  
Património Mundial 09
Cruzeiro Austrália e Nova Zelândia 46
Extremadura Espanhola 15
Herança e Esplendor do Al Andaluz 16
Malásia | Indonésia | Singapura 38-39
Argentina | Chile – Cruz. na Patagónia 42-43
Cruzeiro Austrália e Nova Zelândia 46
NOVEMBRO
Para Lá do Marão - Vila Real e Chaves 11
Malásia | Indonésia | Singapura 38-39
Cruzeiro Austrália e Nova Zelândia 46
FEVEREIRO (2019)
Encantos de São Tomé e Ilha do Príncipe 31
MARÇO (2019)
Myanmar (Birmânia) 36-37
Lapónia - A Terra Mágica do Pai Natal 29

Índice Temático



Aveiro

HIGHLIGHTS
• Autenticidade das Terras do Demo e do Magriço.
• A invicta cidade do Porto- Património Mundial.
• Na rota dos escritores de Régio a Nobre e a Eça.
• A epopeia da pesca do bacalhau.

PORTUGAL

ÍNDICE PÁGINAS
Terras do Demo e do Magriço 09
Porto da Ribeira até à Foz! Património Mundial 09
Para Lá do Marão - Vila Real e Chaves 10
Rota dos Escritores 10
Epopeia Portuguesa da Faina Maior 11
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Porto

•  Transporte em autocarro de turismo;
•  Alojamento no hotel previsto ou similar;
•  Pensão completa desde o almoço do 1.º dia ao 

almoço do último dia.
•  Bebidas às refeições.
•  Guia acompanhante Lusanova durante toda a 

viagem;
•  Visita ao Palácio da Bolsa;
•  Visita à Igreja dos Terceiros do Convento de 

S. Francisco;
•  Visita à Casa da Música;
•  Visita ao Terminal de Cruzeiros de Matosinhos;
•  Visita ao Jardim da Fundação de Serralves;
•  Cruzeiro das 6 Pontes;
•  Visita às Caves do Vinho do Porto com prova 

de vinhos;
•  Seguro de viagem;
•  Taxas de serviço e iva.

Serviços não incluídos
•  Gratificaçoes;
•  Tudo o que não esteja incluído no programa.

Serviços Incluídos:

Itinerário: 3º Dia – Porto / Lisboa
Pequeno-almoço. De manhã, visita ao Jardim da Funda-
ção de Serralves, ponto de encontro de artistas plásticos 
do Norte onde são valorizadas a cultura e a natureza. 
No Cais da Ribeira embarque no Cruzeiro das 6 Pontes, 
passeio pelo Rio Douro que oferece outra panorâmica do 
velho burgo portuense. Desembarque no Cais de Gaia e 
visita a uma das Caves do mundialmente famoso Vinho 
do Porto, em parte o grande responsável pela vida dos 
portuenses desde há séculos. Prova de vinhos. Almoço. 
De tarde, regresso a Lisboa por auto-estrada, com pa-
ragem em Fátima, local que em 2017 celebrou o seu 
1º Centenário com a visita do Papa Francisco. Chegada 
a Lisboa ao princípio da noite. Fim dos nossos serviços. 
Nota - Salvaguarda-se o direito de anular o Cruzeiro se 
as condições de navegabilidade do rio assim o exigirem. 
Fim dos nossos serviços.

1º Dia - Lisboa / Porto
Partida de Lisboa às 8h00 em direção ao Porto. Paragens 
técnicas em áreas de serviço. Chegada e almoço. De tar-
de, visita ao Palácio da Bolsa. Uma combinação única de 
arquitetura, pintura e artes decorativas. Depois visita à 
Igreja dos Terceiros do Convento de S. Francisco, uma 
jóia barroca com trabalhos notáveis em talha dourada. 
Continuação para a Foz percorrendo a margem direita do 
Rio Douro. Passagem pelo recuperado edifício da Alfânde-
ga do Porto no Bairro de Miragaia, Massarelos e sempre 
com Gaia no horizonte, avista-se a Ponte da Arrábida e ao 
fundo a Barra do Douro. Estamos na Foz, com o centená-
rio Jardim do Passeio Alegre. O “passeio público” continua 
até à Rotunda do Castelo do Queijo Jantar e alojamento.

2º Dia - Porto
Pequeno-almoço. Saída para visita à Casa da Música, com vi-
sita ao seu interior e às suas potencialidades. Almoço. De tar-
de, visita ao Terminal de Cruzeiros de Matosinhos, mais uma 
obra recente na Área Metropolitana do Porto, a merecer uma 
visita. Um edifício internacionalmente galardoado que orgulha 
a arquitetura portuguesa. Regresso ao hotel, com tempo livre 
para passear pela cidade, fazer compras no surpreendente 
comércio tradicional da cidade ou subir à Torre dos Clérigos 
(coragem, são 240 degraus!). Jantar e alojamento.

Cidade Hotel

Porto Hotel Quality Inn Porto

Hotéis Previstos 3H (ou similares)

Em quarto duplo 395 €
Supl. quarto individual 83 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):

Porto da Ribeira até à Foz! Património Mundial
Porto

3 Dias

Desde

395
€

•  Transporte em autocarro de turismo
•  Alojamento em hotéis rurais ou similares
•  Pensão completa desde o almoço do 1.º 

dia ao almoço do último dia.
•  Bebidas às refeições;
•  Guia acompanhante Lusanova durante 

toda a viagem
•  Visita ao Santuário da Srª da Lapa;
•  Visita Casa-Museu Aquilino Ribeiro;
•  Visita guiada a Penedono, Marialva e 

Tran coso
•  Seguro de assistência em viagem
•  Taxas de serviço e iva

Serviços não incluídos
•  Gratificações;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama.

Serviços Incluídos:

mostra como este burgo era importante para a defesa da re-
gião. Seguimos para Longroiva, localidade de tradição termal. 
Jantar e alojamento.

3º Dia – Longroiva / Trancoso / Lisboa
Pequeno-almoço. Saída em direcção a Marialva outra Aldeia 
Histórica, considerada uma das mais bem recuperadas da 
Beira Interior. Pela dimensão dos edifícios e construções com 
história com destaque o castelo dominando a campina, é fácil 
perceber porque no Séc. XIII D. Dinis aqui criou uma feira fran-
ca mensal. Depois desta visita seguiremos para Trancoso – a 
Terra de Bandarra. Almoço com ementa regional. De tarde, 
visita guiada ao centro desta vila repleta de edifícios históri-
cos, civis e religiosos: uma notável fortificação, o pelourinho, 
várias casas brasonadas, o bairro judaico, igrejas e capelas. 
Regresso a Lisboa por via rápida. Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Lisboa / Sra Lapa / Soutosa / Freixinho
Partida de Lisboa às 8h00 em direção à Serra da Lapa, 
perto de Sernancelhe, com paragens técnicas em percurso. 
Almoço regional em Quintela, uma aldeia muito próxima do 
Santuário da Srª da Lapa. Depois de almoço, subida ao Santuá-
rio Mariano que conta já com 500 anos de existência. Partida 
para Soutosa e visita à Casa-Museu Aquilino Ribeiro, onde 
está também instalada a Fundação com o seu nome e que al-
berga grande parte do seu espólio. Visita guiada a esta casa que 
era dos avós de Aquilino, e onde ele escreveu muitas das suas 
obras e se lhe reconhece a influência das “Terras do Demo”. Da-
qui seguiremos para Freixinho. Jantar e alojamento.

2º Dia – Freixinho / Sernancelhe / Penedono / Longroiva
Pequeno-almoço. Saída em direcção a Vila da Ponte, que ain-
da mostra alguns vestígios da importância de outrora. Depois 
em Sernancelhe, visita à Igreja de São João Batista, passagem 
pelo Castelo, Pelourinho, Casa da Comenda da Ordem de Malta. 
Continuação para Sarzeda e almoço. Pela tarde visita à histó-
rica vila de Penedono – a Terra do Magriço um dos “Doze de 
Inglaterra” – uma história cavalheiresca típica da Idade Média. 
Visita guiada a esta vila situada a mais de 900m de altitude, 
onde se eleva o curioso castelo pentagonal, classificado como 
Monumento Nacional. Continuação da viagem para Mêda, 
onde sobressai a Torre do Relógio uma antiga torre de vigia que 

Cidade Hotel

Freixinho Hotel Convento Nossa Srª do Carmo
Longroiva Hotel Rural Longroiva & Spa

Hotéis Previstos 4H (ou similares)

Em quarto duplo 335 €
Supl. quarto individual 60 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes)

Trancoso

3 Dias

Desde

335
€

Sra Lapa · Soutosa · Freixinho · Sernancelhe · Penedono · Longroiva

Itinerário:

Terras do Demo e do Magriço
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2018: Março: 09 Julho: 06 Outubro: 19
Datas de partida:

2018:
Maio: 17
Setembro: 25

Datas de partida 



Epopeia Portuguesa da Faina Maior

• Transporte em autocarro de turismo
• Alojamento no hotel previsto ou similar
•  Pensão completa desde o almoço do 1.º dia 

ao almoço do último dia.
•  Bebidas às refeições;
•  Guia acompanhante Lusanova durante 

toda a viagem
•  Visita ao Núcleo Museológico do Sal da Fi-

gueira da Foz;
•  Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo e 

Aquário dos Bacalhaus;
• Visita ao Navio-Museu Santo André;
• Visita ao Museu da Vista Alegre;
•  Visita à Oficina dos Doces com prova de 

ovos-moles;
•  Seguro de assistência em viagem;
• Taxas de serviço e iva;
Serviços não incluídos
• Gratificaçoes
•  Tudo o que não esteja incluído no programa

Serviços Incluídos:

Cidade Hotel

Ilhavo Ílhavo Plaza Hotel 

Hotéis Previstos 4H (ou similares)

Cidade Hotel

Chaves Hotel Forte de São Francisco

Hotéis Previstos 4H (ou similares)

Lavos · Ílhavo · Aveiro
Desde

245
€

2 Dias

Itinerário:

Aveiro

1º Dia – Lisboa / Lavos / Ílhavo
Partida de Lisboa às 8h00 em direção a Lavos. Visita ao 
Núcleo Museológico do Sal da Figueira da Foz, situado 
na margem esquerda do Rio Mondego nos Armazéns de 
Lavos. Este ecomuseu inclui uma exposição permanente 
sobre a evolução do salgado, divulgando o processo de 
produção de sal e a atividade salineira em Portugal. Con-
tinuação para Ílhavo e almoço com ementa de bacalhau. 
Visita a Ílhavo, cidade reconhecida pela Faina Maior do 
Bacalhau, uma verdadeira epopeia lusa que se desen-
volveu a partir do Séc. XV. Visita do Museu Marítimo de 
Ílhavo e ao seu Aquário dos Bacalhaus, o único do gé-
nero no país e que constitui uma aposta na promoção de 
Ílhavo como Capital Portuguesa do Bacalhau. Visita do 
Navio-Museu Santo André que pertencia à frota portu-
guesa de pesca do bacalhau. Recorda-nos a história de 
um povo, que da Terra Nova à Gronelândia desafiava os 
elementos da Natureza. Jantar e alojamento.

2º Dia – Ílhavo / Aveiro / Lisboa
Pequeno-almoço. Saída para visita ao novo Museu da Vis-
ta Alegre. Com um acervo invejável assumiu a responsa-

bilidade de salvaguardar, investigar e divulgar o riquíssimo 
património da Fábrica de Porcelanas que em breve comple-
tará 200 anos. Nesta visita para além do Museu poderemos 
conhecer o espírito desta obra notável, no plano artístico, 
cultural e social para o país, e muito particularmente para 
as gentes desta zona do país. A Capela de Nª Srª da Penha 
de França, datada do Séc. XVII, o Teatro, o Bairro Operário 
são testemunhos de um notável passado. Continuação para 
Aveiro para almoço regional. De tarde, antes de iniciarmos 
a viagem de regresso a Lisboa, visita à “Oficina do Doce”, 
que se dedica a fabricar doces regionais, com uma particular 
destaque para os característicos ovos-moles. Regresso a 
Lisboa por via rápida. Fim dos nossos serviços.
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•  Transporte em autocarro de turismo;
•  Alojamento no hotel previsto ou similar;
•  Pensão completa desde o almoço do 

1.º dia ao almoço do último dia.
•  Bebidas às refeições;
•  Guia acompanhante Lusanova durante 

toda a viagem;
•  Guia regional em Chaves;
•  Visita ao Museu da Vila Velha em Vila Real;
•  Visita ao Museu Flaviense, Igreja da Mi-

sericórdia, Igreja Matriz e Museu de Arte 
Contemporânea Nadir Afonso em Cha-
ves;

•  Visita à Igreja do Convento de São Gon-
çalo;

•  Seguro de assistência em viagem
•  Taxas de serviço e iva.

Serviços não incluídos
•  Gratificações
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Serviços Incluídos:

2018:
Maio: 31
Novembro: 01

Datas de partida Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Lamego / Vila Real / Chaves
Partida de Lisboa às 8h00 em direção ao Norte até Lamego. 
Paragens técnicas em áreas de serviço. Almoço regional em 
Lamego. Continuação da viagem descendo para o Vale do 
Rio Douro. Chegada a Vila Real. Visita ao centro da cidade 
repleta de memórias: a casa do navegador Diogo Cão, o Pa-
lácio dos Marqueses de Vila Real, a Casa dos Brocas ligada à 
figura de Camilo Castelo Branco, a casa onde viveu Carvalho 
Araújo, herói da Grande Guerra etc. Depois, visita do Museu 
da Vila Velha, cujo destaque vai para o espólio de arqueolo-
gia, e onde há lugar para o barro negro de Bisalhães inserido 
recentemente na lista da UNESCO como Património Imate-
rial da Humanidade. A viagem continua para Chaves, cidade 
situada no Vale do Rio Tâmega. Jantar e alojamento.

2º Dia – Chaves
Pequeno-almoço. Dia dedicado à visita guiada da surpreen-
dente cidade de Chaves. Esta cidade faz parte do projecto 
Euro-cidades Chaves-Verin, cidades de Portugal e Espanha, 
ligadas pelo Tâmega e que conseguiram eliminar as “frontei-
ras” que ainda restavam entre as duas regiões.
Foi durante a ocupação romana que teve um grande im-
pulso. Os Romanos fomentaram o uso das águas quentes 

Desde

370
€

3 Dias

Vila Real · Chaves · Amarante
Para Lá do Marão - Vila Real e Chaves

Chaves

mineromedicinais, implantando balneários termais, ex-
plorando minérios e outros recursos naturais. As varandas 
de madeira, as igrejas, os jardins como o do Tabolado, são 
outros encantos da cidade. Visita ao Museu Flaviense, Igre-
jas Matriz e da Misericórdia. Almoço de ementa regional. 
De tarde, visita ao Museu de Arte Contemporânea Nadir 
Afonso, arquitecto e pintor aqui nascido, um vanguardista 
do pós-guerra. Este Museu, cujo edifício tem a assinatura 
de Siza Viera, foi inaugurado em 2014. Jantar e alojamento.

3º Dia – Chaves / Amarante / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida em direção ao sul, passando 
pelas vilas termais de Vidago e Pedras Salgadas (proprie-
dades particulares não visitáveis), seguindo para a IP4 que 
atravessa a Serra do Marão. Com uma altitude próxima dos 
690m, esta serra pelo que tem representado de dificuldade 
em ser transposta, delimita uma região ímpar como é a de 
Trás-os-Montes, moldando as suas gentes.
Continuaremos até Amarante pela A4, atravessando o novo 
Túnel do Marão. Almoço regional.
De tarde, visita à Igreja do Convento de São Gonçalo, situ-
ada junto à Ponte de S. Gonçalo que atualmente está clas-
sificada como Monumento Nacional. O charme desta cidade 
é ampliado pelo Rio Tâmega que a atravessa. Iniciaremos a 
viagem de regresso a Lisboa, com paragens técnicas.

2018: Abril: 14 Junho: 30 Setembro: 15
Datas de partida

Em quarto duplo 370 €
Supl. quarto individual 55 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):

Em quarto duplo 245 €
Supl. quarto individual 38 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):



4
Dias

Desde

439
€

Matosinhos · Póvoa do Varzim · Vila do Conde · São Miguel de Seide ·  
Vale do Sousa · Vila Meã · Amarante · Tormes

•  Transporte em autocarro de turismo;
•  Alojamento em hotéis mencionados ou 

similares;
•  Pensão completa desde o almoço do 

1.º dia ao almoço do último dia.
•  Bebidas às refeições;
•  Guia acompanhante Lusanova durante 

toda a viagem
•  Visita ao Mosteiro de Leça do Balio
•  Visita à Casa José Régio
•  Visita à Casa-Museu de Camilo Castelo 

Branco
•  Visita ao Mosteiro de São Pedro de 

Ferreira
•  Visita ao Mosteiro do Salvador de Paço 

de Sousa
•  Visita à Quinta Pedagógica do Seixo e 

Exposição António Nobre
•  Visita à Fundação Eça de Queiroz
•  Seguro de assistência em viagem
•  Taxas de serviço e iva

Serviços não incluídos
• Gratificaçoes
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Serviços Incluídos:

tegra entre muitos, 2 interessantes monumentos que 
visitaremos. Visita ao Mosteiro de São Pedro de Ferrei-
ra, um dos mais singulares monumentos do românico 
português, onde se conjugam em harmonia fachadas e 
motivos ornamentais. Junto à fachada principal conser-
va-se a ruína de uma galilé de função funerária, excelen-
te testemunho deste tipo de construção. Saída e visita 
ao Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa, ligado à 
família dos Ribadouro, da qual provém Egas Moniz, fa-
moso tutor do rei D. Afonso Henriques. A arca tumular 
de Egas Moniz, constitui uma das mais belas peças da 
escultura românica nacional. Almoço de ementa regional 
em Penafiel. Continuação para Vila Meã, onde se recorda 
o poeta António Nobre. Integrada na actual Quinta Peda-
gógica do Seixo, a Casa do Seixo, acolheu o poeta duran-
te longas jornadas. Visita à exposição permanente que 
retrata a sua vida e obra, com interpretação do livro de 
poemas “Só”, a única obra editada durante a vida deste 
vulto da literatura portuguesa. Jantar e alojamento em 
Amarante.

4º Dia – Amarante / Tormes / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para Santa Cruz do Douro 
e visita à emblemática Casa de Tormes, pertencente à 
Fundação Eça de Queiroz. Será um contacto com o mun-
do rural de Eça de Queiroz, mas sobretudo o reviver de 
um dos grandes mestres da língua e da literatura portu-
guesas. Devidamente enquadrada por técnicos da FEQ 
a visita da “Casa de Campo”, acrescida de almoço com 
uma ementa queirosiana, vai fazer-nos recuar ao Séc. 
XIX. Iniciaremos a viagem de regresso a Lisboa, com pa-
ragens técnicas em áreas de serviço. 
Fim dos nossos serviços.

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Matosinhos / Póvoa do Varzim
Partida de Lisboa às 8h00 em direção a Matosinhos com 
paragens técnicas em percurso. Almoço. De tarde visita 
à Igreja do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, magnífica 
igreja barroca, local de peregrinação e romaria. Continuação 
para Leça do Balio e visita ao Mosteiro, notável edifício em 
estilo românico do Séc. X, reconhecido como a primeira casa 
dos frades Hospitalários Cavaleiros da Ordem de Malta. 
Partida para Póvoa do Varzim, junto à costa atlântica. Pas-
sagem pela praça onde se encontra a casa natal do grande 
escritor Eça de Queiroz. Jantar e alojamento.

2º Dia – Póvoa do Varzim / Vila do Conde / 
São Miguel de Seide / Póvoa do Varzim
Pequeno-almoço. Saída em direção a Caxinas e Vila do 
Conde. Visita à Casa José Régio, que aqui nasceu em 
1901. Poeta, dramaturgo, romancista, professor, colec-
cionador de arte, tendo reunido um importante acerva que 
inclui pintura, arte sacra e arte popular religiosa. À beira 
do Rio Ave visita ao Núcleo Museológico constituído pela 
Alfândega Régia, Nau Quinhentista e Casa do Barco, que 
recordam a construção naval em Vila do Conde, os produ-
tos desalfandegados, a navegação portuguesa. Almoço. 
De tarde, saída para São Miguel de Seide, local onde se 
encontra a casa de outro grande escritor português, Ca-
milo Castelo Branco. Visita à Casa-Museu de Camilo que 
recorda a sua vida atribulada, as suas recordações, a sua 
obra. Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia – Póvoa do Varzim / Vale do Sousa / Vila 
Meã / Amarante
Pequeno-almoço. Saída em direção ao Vale do Sousa, 
cujo ex-libris é a conhecida Rota do Românico, que in-

Vila Real

Legenda

Rota dos Escritores

Em quarto duplo 439 €
Supl. quarto individual 58 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):
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Cidade Hotel

Póvoa do Varzim Hotel Axis Vermar ****
Amarante Hotel Navarras ***

Hotéis Previstos 4H/ 3H (ou similares)

DESTAQUES
Jose Régio (Vila do Conde) · Camilo Castelo Branco (Seide) · 
António Nobre (Penafiel) · Eça de Queiroz (Tormes)
Reconhecer as paisagens, os caminhos, os usos e costumes, 
os locais de origem e vivência que inspiraram figuras maio-
res da nossa literatura é a nossa proposta neste roteiro!

2018:
Abril: 14
Outubro: 13

Datas de partida



Bilbau

HIGHLIGHTS
•  Reviver a nostalgia dos comboios do séc. XIX.
•  O País Basco e o museu Guggenheim.
•  Herança cultural e tradição da Extremadura
•  O esplendor da Andaluzia e o seu glorioso passado.
•  O modernismo da capital catalã- Barcelona.

ÍNDICE PÁGINAS
Expreso de la Robla 13
Bilbao e o Guggenheim 14
Extremadura Espanhola 15
Herança e Esplendor do Al Andaluz 16
Isto é Barcelona 17

ESPANHA

Grupos Exclusivos 2018/1912



Expreso de la Robla

7
Dias

Desde

1.768
€

5º Dia – Espinosa De Los Monteros / Bilbao
Pequeno-almoço. Saída para Balmaseda, atravessando 
o Vale de Mena. Vi sita de Balmaseda, incluindo o Museu 
de Boinas de La Encar tada, uma velha tradição em vias 
de preservação. Este museu demonstra a importância 
que teve a indústria têxtil basca.
Regresso ao comboio e continuação para Bilbao. É na 
capital basca que termina esta viagem magnífica com 
a despedida da tripulação na Estação de La Concordia. 
Desembarque e almoço.
De tarde visita ao famoso Museu Guggenheim. Saída 
para o Hotel. Jantar e Alojamento.

6º Dia – Bilbao / Burgos / Salamanca
Pequeno-almoço. Saída para Burgos, cidade que foi ca-
pital do reino unificado de Castela e Leão. A corte per-
maneceu nesta cidade até à expulsão dos Mouros de 
Granada, altura em que se mudou para Valladolid. Esta 
é a terra natal de El Cid, o protótipo do fidalgo, do ca-
valeiro verdadeiro herói dos romances medievais. Visita 
ao Monasterio de Santa Maria la Real de Las Huelgas, 
mosteiro cisterciense fundado no Séc. XII por Afonso VIII 
e sua mulher, Leonor de Plantageneta, cujos túmulos 
adornam a sua igreja. O notável Museu de Telas Medie-
vais é um verdadeiro testemunho dos trajes reais do Séc. 
XIII. Almoço.
De tarde a viagem continua para Salamanca. Jantar e 
alojamento.

7º Dia – Salamanca / Belmonte / Lisboa
Pequeno-almoço. Saída de regresso a Portugal, entran-
do por Vilar Formoso.
Almoço de despedida na Pousada de Belmonte. Re-
gresso a Lisboa por via rápida.
Chegada ao final da tarde. Fim dos nossos serviços.

Notas:
Para total conforto dos passageiros o comboio não circula 
de noite. O PROGRAMA PODE SOFRER ALTERAÇÕES EM 
CASO DE DIFICULDADE NAS LINHAS FÉRREAS UTILIZADAS; 
NESSE CASO A EMPRESA FARÁ AS NECESSÁRIAS ADAPTA-
ÇÕES DE ACORDO COM O PROGRAMA PREVISTO.

1º Dia – Lisboa / Zamora
Partida de Lisboa às 8h00 em direção a Vilar Formoso. 
Paragens técnicas em áreas de serviço. Almoço em per-
curso. Continuação para Zamora. Jantar e alojamento.

2º Dia – Zamora / Leon – El Expreso La Robla
Pequeno-almoço. Saída para León. Comparência na Es-
tação de Comboios Ancho Metrico, recepção pela equipa 
“La Robla”, entrega da bagagem. Almoço.
De tarde visita à espectacular Catedral Gótica de León, 
que acolhe uma das maiores colecções mundiais de vi-
trais medievais. Embarque na Estação de San Feliz no El 
Expreso de La Robla. Uma viagem encantadora que per-
mite admirar a natureza e a cultura do norte de Espanha.
O comboio parte para a Estação de Cisterna, para jantar 
e pernoita.

3º Dia – Cisterna / Mataporquera
Pequeno-almoço. Início da marcha até Guardo na região 
de Palência. Desembarque e de autocarro viagem até Ol-
meda e visita á “Villa” Romana com os seus magníficos 
mosaicos. Continuação para Carrion de los Condes e Fro-
mista, onde se pode admirar belíssimos exemplares da 
Arte Românica. Almoço em Fromista.
Visita à impressionante Igreja de San Martin, regressan-
do ao comboio para descanso. Ao final da tarde, trans-
porte em autocarro a Aguilar de Campo para visita e 
jantar.
Regresso ao comboio em Mataporquera. Alojamento.

4º Dia – Mataporquera / Burgos / Espinosa De 
Los Monteros
Pequeno-almoço. Visita ao Complexo Cárstico de Ojo 
Guareña – 100km de galerias classificadas como “Mo-
numento Natural”.
Continuação para Medina de Pomar, onde sobressai o 
Palácio dos Condestáveis. Almoço.
De tarde, regresso ao comboio para breve pausa. Saída 
para visita de Espinosa de Los Monteros, e já em Burgos 
visita a “Villa Las Merindades”. Jantar.
Pernoita do comboio em Espinosa de los Monteros.

Salamanca

Itinerário:

• Transporte em autocarro de turismo;
•  3 Noites de alojamento nos hotéis previsto 

ou similares, incluindo 3 pequenos-almo-
ços e 3 jantares;

•  4 almoços em percurso;
•  Alojamento no “Expreso de la Robla”, em re-

gime de pensão completa começando com 
o almoço do 2º dia e terminando com o pe-
queno almoço do 5º dia, bebidas incluídas;

•  Guia acompanhante Lusanova durante toda 
a viagem;

•  Visita ao Museu de Guggenheim;
•  Visita ao Monasterio de Santa Maria de Las 

Huelgas;
•  Seguro de assistência em viagem VIP;
•  Taxas de serviço e iva.

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições (excepto no programa 

Expreso de la Robla);
• Gratificações
•  Tudo o que não esteja incluído no programa.

Serviços Incluídos:

2018:
Agosto: 31

Datas de partida 

DESTAQUES
De León a Bilbao
Revivendo o charme do século XIX, sinta 
a nostalgia das viagens ao ritmo caden-
ciado do antigamente!
Um comboio à sua medida e ao seu 
serviço!
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Zamora · Leon · Bilbao · Burgos · Salamanca · Belmonte
El Expreso La Robla – Cisterna · Mataporquera · Espinosa De Los Monteros

Em quarto duplo 1.768 €
Supl. quarto individual 395 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):

Cidade Hotel

Zamora Hotel Dos Infantas 
Bilbao Hotel Ercilla
Salamanca Hotel Doña Brígida - Salamanca Forum

Hotéis Previstos 4H (ou similares)



Bilbao · Biarritz · San Sebastian

•  Passagem aérea Lisboa / Bilbao / Lisboa, 
voo regular, em classe turistica com fran-
quia de 1 volume de bagagem (máximo 
23kg);

•  Transporte local em autocarro de turis-
mo;

•  Pensão completa desde o jantar do 
1.º dia ao pequeno-almoço do último dia.

•  Delegado acompanhante Lusanova du-
rante toda a viagem;

•  Guia local em português ou espanhol
•  Visita ao Museu Guggenheim;
•  Seguro de viagem
•  Taxas de serviço e iva
•  Taxas aeroportuárias – TP 115,00 € (suj. 

a alteração);

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições;
•  Gratificações;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Serviços Incluídos:

Itinerário:
coa, uma das cidades mais elegantes de toda a Espa-
nha. Teve o seu apogeu quando no Séc. XIX a Rainha 
Regente Maria Cristina, viúva de Afonso XII, deslocava 
a corte para San Sebastian e aqui passava o Verão, no 
Palácio Miramar frente à Praia da Concha. Nesta zona 
construiu-se um Casino, a cidade encheu-se de belos 
palacetes e abriu-se ao luxo da “belle époque”. A cidade 
mantem ainda hoje o seu charme único, e é a cidade 
com mais “estrelas Michelin” por metro quadrado em 
Espanha. Passeando pelo elegante Passeio Marítimo, 
os pormenores chamam a atenção como os candeeiros 
que são todos diferentes, qual deles o mais elegante.
A “cidade velha” é outro encanto. Subida ao Monte 
Igueldo.
Almoço no centro da cidade. De tarde passeio até Biar-
ritz, cidade francesa.
Esta é uma das mais famosas estâncias de veraneio 
do sul da França, de pequeno porto pesqueiro passou 
à mundana “Praia de Reis”. Tempo para passear pela 
Praia do Casino, pelo Porto Velho, Porto Pesqueiro ou 
pela Esplanada do Farol. Um ambiente de charme e ele-
gância que tem atraído não só a alta nobreza de todo o 
Mundo, como também grandes figuras do mundo do ci-
nema, das letras e das artes. Nos últimos anos, os sur-
fistas que descobriram as ondas deste Mar Cantábrico 
emprestam “outra onda” à elegante cidade.
Tempo livre. Regresso a Bilbao ao fim da tarde. Jantar 
e alojamento.

4º Dia – Bilbao / Lisboa
 Pequeno-almoço. Dia livre para atividades a gosto 

pessoal. Almoço livre.
Os quartos terão de ser libertados até às 11h00; contacte 
a guia para guardar a sua bagagem;
Transporte ao aeroporto e embarque com destino a Lis-
boa. Chegada
Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Lisboa / Bilbao
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas an-

tes da partida. Encontro com o nosso delegado, forma-
lidades e embarque com destino a Bilbao. Chegada a 
Bilbao, cidade onde pode escutar um estranho idioma. 
Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.

2º Dia – Bilbao
Pequeno-almoço. De manhã visita da cidade de Bil-
bao capital do País Basco, um dos grandes centros da 
Revolução Industrial Espanhola no Séc. XIX e XX. Com 
a entrada de Espanha na CEE, e o desmantelamento 
da maioria das indústrias, a região sofreu uma gran-
de depressão. Foi o Turismo que recuperou a região 
muito por culpa do espectacular Museu Guggenheim.
Visita ao Museu Guggenheim, um dos vários mu-
seus que a Fundação Solomon Guggenheim possui 
em vários pontos do globo. Obra arrojada do arqui-
tecto Frank Gerhy, abriu ao público em 1997 e é um 
Mueu de Arte Contemporânea. Desde a inauguração 
deste museu, Bilbao tornou-se escala obrigatória 
para os amantes da arquitectura e da arte moderna, 
levando à cidade anualmente milhares de visitantes. 
Almoço.
De tarde seguiremos ao longo da Costa Vasca, pas-
sando por Portugalete, Castro Urdiales, pequeno porto 
pesqueiro, com passado histórico interessante, tendo 
mesmo as suas gentes participado na “Invencível Ar-
mada”. Regresso a Bilbao. Jantar e alojamento.

3º Dia – Bilbao / LBiarritz / San Sebastian / 
Bilbao
Pequeno-almoço. Saída através do País Basco para vi-
sitar San Sebastian, a capital da província da Guipús-

Bilbau

DESTAQUES
País Basco – região histórico-cultural 
onde se fala o basco ou “euskara” 
sem parentesco com as línguas indo-
europeias. É a mais antiga língua viva 
na Europa.
Do Mar da Biscaia aos Pirenéus, 90% 
em Espanha – 10% em França, são 
4000 anos de história para contar!

Bilbao e o Guggenheim

Desde

868
€

4
Dias
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Em quarto duplo 868 €
Supl. quarto individual 176 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes): Cidade Hotel

Bilbao Gran Bilbao

Hotéis Previstos 4H (ou similares)

2018:
Junho: 20

Datas de partida 



DESTAQUES
Cidades Património da Humanidade cheias de História, 
repletas de he ranças de tantos povos, cidades berço de 
Conquistadores da América Latina, cidades que nos obri-
gam a recuar nos tempos!

3
Dias

Desde

445
€

Merida · Trujillo · Caceres

Itinerário:

• Transporte em autocarro de turismo;
•  Pensão completa desde o almoço do 

1.º dia ao almoço do último dia.
•  Visita guiada a Merida, Trujillo e Cáceres;
•  Entrada no Anfiteatro e Museu Romano 

de Mérida;
•  Entrada no Mosteiro de Santa Maria de 

Guadalupe;
•  Programa “Lendas, Histórias e Mentiras 

de Cáceres”;
•  Entrada na Concatedral de Cáceres;
•  Seguro de assistência em Viagem;
•  Delegado acompanhante Lusanova du-

rante toda a viagem;
•  Taxas de serviço e Iva;

Serviços não incluídos
• Bebidas às refeições;
• Gratificações;
• Serviços não especificados;

Serviços Incluídos:

2018: Outubro: 5
Datas de partida

ção para Guadalupe.
Almoço. Visita ao Real Mosteiro de Santa Maria de Gua-
dalupe, “Patrona de Todas as Espanhas” – Património 
da Humanidade desde 1993, monumento de notável in-
teresse, quer em termos arquitetónico, quer em termos 
religiosos tendo-se convertido num importante centro 
de peregrinações desde a Idade Média.
Chegada Cáceres. Distribuição dos alojamentos. Jantar.
Oportunidade de assistir ao programa “Lendas, Histo-
rias e Mentiras de Cáceres”: uma visita por Cáceres com 
um guia local e 2 figurantes que relatam os factos mais 
relevantes da história de Cáceres.
Alojamento.

Dia 3 – Caceres / Lisboa
Pequeno-almoço. De manhã, visita com guia local a esta 
monumental cidade Património da Humanidade: Cate-
dral de Stat Maria, Palácio de Carvajal, etc.
Almoço em restaurante local. Tempo livre para algumas 
compras. Regresso a Portugal, passando pela monu-
mental Ponte Romana de Alcântara sobre o Rio Tejo, e 
entrando em Portugal pela fronteira de Segura.
Regresso a Lissboa. Paragens técnicas em áreas de serviço.
Chegada ao final da tarde.
Fim dos nossos serviços.

Dia 1 – Lisboa / Merida / Trujillo
Partida de Lisboa às 8h00 em direção a Elvas, por 
auto-estrada. Paragens técnicas em áreas de ser-
viço. Continuação para Mérida. Almoço em restau-
rante local. De tarde , e com guia local, faremos a 
visita dos principais monumentos, desta cidade 
classificada pela UNESCO, Património da Humani-
dade: Museu de Arte Romana, o Teatro e Anfiteatro 
Romano, os Aquedutos, etc. Continuação da viagem 
para Trujillo. Jantar e alojamento.

Dia 2 – Trujillo / Caceres
Pequeno-almoço. Visita panorâmica a Trujillo. Entre os 
principais monumentos, encontram-se o castelo (antigo 
alcácer árabe), a igreja de Santa Maria (século XIII), a igre-
ja de São Francisco, a igreja de São Martinho. Continua-

Mérida

Extremadura Espanhola
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Em quarto duplo 445 €
Supl. quarto individual 88 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):
Cidade Hotel

Trujillo Hotel Las Ciguenas ***
Caceres Extremadura ****

Hotéis Previstos 4H/ 3H (ou similares)



Herança e Esplendor do Al Andaluz
Córdoba · Úbeda e Baeza · Jaen · Granada · Sevilha – Libretos e Personagens

Desde

970
€

7
Dias

Serviços Incluídos:
•  Transporte em autocarro de turismo
•  Alojamento nos hotéis mencionados ou 

similares
•  Pensão completa desde o almoço do 1.º dia 

ao pequeno-almoço do último dia.
•  Delegado acompanhante Lusanova duran-

te toda a viagem
•  Guias locais em português ou espanhol
•  Visita à Mesquita e Banhos Árabes em Cór-

doba;
•  Visita à Medina del Azahara;
•  Visita à Igreja da Cartuxa, ao Alhambra e 

à Capela Real;
•  Espectáculo de Flamenco em Sevilha com 

uma bebida incluída
•  Seguro de viagem
•  Taxas de serviço e iva

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições;
•  Gratificaçoes;
•  Tudo o que não esteja incluído no programa.

2018:
Outubro: 16

Datas de partida 

Itinerário:
nuação para Granada. Almoço. À chegada visita de uma 
jóia granadina, a Igreja da Cartuxa, datada do Séc. XVII, 
exemplar magnifico de um barroco exuberante, em espe-
cial a sacristia com excelente trabalho de estuque. Jantar 
e alojamento.

5º Dia – Granada
Pequeno-almoço. Dia dedicado à visita desta cidade monu-
mental, que espelha o esplendor do “Al Andalus” (designa-
ção dada à Península Ibérica pelos muçulmanos que no Séc. 
VIII a ocuparam) atingido sobretudo nos Séc. XIII-XIV-XV. 
Granada foi para os Reis Católicos um dos seus projectos 
de vida, que acabam por a conquistar em 1492, pondo fim 
a 781 anos de dominação muçulmana na Península Ibé-
rica. Visita ao imponente “castelo vermelho” o Alhambra, 
uma das mais notáveis construções alguma vez realizada 
pelo homem. Os Palácios Nazaris do Séc. XIV, os Jardins do 
Generalife do Séc. XIV, a Alcazaba do Séc. IX e o Palácio de 
Carlos V (local digno de um Imperador) formam um conjun-
to esplendoroso. Almoço. De tarde visita da Capela Real 
datada do Séc. XVI, posteriormente acoplada à Catedral 
ali mandada erigir pelos Reis Católicos para sua sepultura. 
Esta tinha sido a cidade que tanta glória lhes tinha dado. A 
riqueza de ornamentação é uma das suas características e 
os sepulcros são belíssimas obras de arte. Resto da tarde 
livre. Jantar. Alojamento.

6º Dia – Granada / Sevilha – Libretos e Personagens
Pequeno-almoço. Saída para Sevilha. Almoço.
De tarde visita a alguns locais emblemáticos de Sevilha, 
mencionados nos libretos de várias óperas como Carmen – 
Don Giovanni – Bodas de Fígaro. São paisagem destas obras 
magníficas: o embarcadouro das Cigarreiras (Torre Del Oro), 
a Fábrica de Tabacos, a antiga prisão, o Beco da Água, a Calle 
de la Judiaria, a Calle Candilejos, a Praça de Touros “La Real 
Maestranza”, o Monumento a Carmen, a Casa de Don Juan 
Tenorio, a estátua a Don Juan, o Pateo Banderas, os Reales 
Alcazares, o Bairro de Santa Cruz ou a Varanda da Rosali-
na. Esta é outra forma de conhecer a capital da Andaluzia, 
sempre tão genuína e colorida. Jantar. À noite, transporte ao 
tablao para assistirmos a um sempre empolgante espectá-
culo de Flamenco. Regresso ao Hotel. Alojamento.

7º Dia – Sevilha / Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã livre para atividades a gosto 
pessoal: fazer compras, visitar algumas igrejas únicas na 
cidade (Catedral, Macarena, etc.), passear de barco no Rio 
Guadalquivir, etc. Almoço livre. Pelas 14h30, viagem de re-
gresso a Lisboa. Chegada ao princípio da noite.
Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Lisboa / Córdoba
Partida de Lisboa às 8h00 em direçãoa Córdoba. Paragens 
técnicas em áreas de serviço. Almoço em percurso. Chega-
da ao final da tarde ao antigo Califado criado pelos Califas 
de Bagdad no sul da Península Ibérica. Jantar e alojamento.

2º Dia – Córdoba
Pequeno-almoço. Saída para visita guiada de Córdoba. 
Entrada na imponente Mesquita, o primeiro monumento 
islâmico de todo o Ocidente e um dos mais admiráveis do 
mundo. Desta ca-se o mihrab, de 965, o Cruzeiro da Cate-
dral, iniciado em 1523 e o Tesouro da Catedral com a gran-
diosa Custódia de Enrique Arfe. Continuação para a Medina 
Del Azahara antiga cidade árabe, mandada construir no ano 
de 936 por Abd al-Rahman III para a sua favorita – Azahara. 
Era uma cidade faustosa, construída para projectar a gran-
diosidade do recém-criado Califado Independente de Cór-
doba. Almoço. De tarde visita aos Banhos Árabes, passa-
gem pela Judiaria (Campo Santo) e Sinagoga. Todo o centro 
histórico desta fantástica cidade foi classificado Património 
da Humanidade pela UNESCO. Jantar e alojamento.

3º Dia - Cordoba / Úbeda / Baeza / Jaen
Pequeno-almoço. Saída para Úbeda, cidade considerada 
como a capital do renascimento espanhol. A Rota do Re-
nascimento Espanhol, integra um conjunto de edifícios mi-
litares, civis e religiosos localizados em pequenas cidades, 
que devidamente recuperados e valorizados emprestam 
a esta região motivos adicionais para uma visita. Visita da 
monumental cidade, que consegue reunir a severidade de 
Castela com a luminosidade da Andaluzia. A Praça Vasquez 
de Molina é o centro da zona monumental rodeada de be-
los edifícios, casas nobres, a Igreja de El Salvador do Séc. 
XVI, a Colegiada de Santa Maria dos Reais Alcazares. Mui-
tos outros edifícios são de grande interesse histórico como 
o antigo Hospital de Santiago, as Casas Consistoriais (séc. 
XVI-XVII). Almoço. Continuamos para Baeza que também 
apresenta um excelente legado renascentista, classificado 
pela UNESCO como Património da Humanidade. Visita ao 
centro histórico onde destacamos a Praça do Pópulo (ou 
dos Leões) com um conjunto de edifícios notáveis, a Praça 
e Fonte de Santa Maria do Séc. XVII, a Catedral e a Univer-
sidade fundada no Séc. XVI. Continuação para Jaen. Jantar 
e alojamento.

4º Dia – Jaen / Granada
Pequeno-almoço. De manhã visita da cidade de Jaen, cujos 
destaques são a imponente Catedral do Séc. XVI, o Caste-
lo que Fernando III conquistou aos Mouros e as suas ruas 
típicas que não negam que estamos na Andaluzia. Conti-

Sevilha

DESTAQUES
CÓRDOBA – o passado glorioso da 
cidade que no Séc. X suplantava 
Bagdad e Bizâncio
GRANADA – a herança mais 
representativa do tempo da presença 
árabe, expoente máximo da arte 
hispano-muçulmana
BAEZA E ÚBEDA – igrejas, palácios, 
museus verdadeiras Joias do 
Renascimento Mundial
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Em quarto duplo 970 €
Supl. quarto individual 186 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):

Cidade Hotel

Cordoba Hotel Macia Alfaros Córdoba ****
Jaen Hotel Europa ***
Granada Hotel Carmen ****
Sevilha Hotel Catalonia Giralda ****

Hotéis Previstos 4H/ 3H (ou similares)



3
Dias

Desde

X.XXX
€

Isto é Barcelona!

4
Dias

Desde

897
€

Barcelona – Gaudi, Miró e outras maravilhas 

Serviços Incluídos:
•  Passagem aérea Lisboa / Barcelona / Lisboa, 

voo regular, em classe turistica com franquia 
de 1 volume de bagagem (máximo 23kg);

•  Transporte local em autocarro de turismo
•  Alojamento no hotel previsto ou similar
•  Pensão completa desde o almoço do 1.º dia 

ao pequeno-almoço do último dia.
•  Delegado acompanhante Lusanova durante 

toda a viagem
•  Guia local em português
•  Visita à Sagrada Família;
•  Visita ao Parque Guell;
•  Visita à Catedral de Barcelona;
•  Visita à Fundação Juan Miró;
•  Visita ao Palau de la Musica Catalana;
•  Seguro de viagem
•  Taxa Municipal de Barcelona
•  Taxas de serviço e iva
•  Taxas aeroportuarías – TP 125,00 € ( suj. a 

alteração);

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições;
•  Gratificaçoes;
•  Tudo o que não esteja incluído no programa

2018: Abril: 25 Julho: 4
Datas de partida

Itinerário:
De regresso à cidade, almoço e visita ao Palau de la 
Musica Catalana, obra do inspirado arquiteto Luís 
Domènech i Montaner. É um belíssimo exemplar do 
estilo modernista catalão, classificado pela UNESCO 
como Património da Humanidade. À tarde passeio 
pelo Bairro Gótico, um emaranhado de ruas e praças 
medievais, palácios e igrejas espetaculares, assim 
como modernas lojas. Aqui viveram artistas como 
Miró e Picasso. Perto a famosa Rambla, avenida ex-
clusiva para peões, arborizada e cheia de movimen-
to. Resto do dia livre. Jantar e alojamento.

3º Dia – Barcelona – Gaudi, Sempre Gaudi e 
o Mediterrâneo
Pequeno-almoço. Continuação da descoberta da 
fantástica capital da Catalunha.
Visita livre à Catedral de Santa Cruz e Santa Eulália, 
um imponente edifício religioso de Barcelona. Ainda 
de manhã, visita ao curioso Park Guell, projectado 
por Gaudí no final do Séc. XIX. O projecto pretendia 
criar uma espécie de cidade-jardim em estilo inglês, 
fato que justifica a grafia de Park com “k”, inserida 
em 15 hectares de vegetação e salpicada de obras 
únicas. Saída em direcção ao Porto Olímpico de Bar-
celona, um local muito agradável virado ao Mediter-
râneo. Almoço tradicional de “paella”. Regresso ao 
hotel. Resto da tarde livre.
Jantar e alojamento.

4º Dia – Barcelona / Lisboa
 Pequeno-almoço. Dia livre.

Os quartos deverão ser libertados até às 11h00. Con-
sulte o seu guia para saber como guardar a sua ba-
gagem.
Transporte para o aeroporto e embarque com desti-
no a Lisboa. Chegada.
Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Lisboa / Barcelona e Gaudi
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas 

antes do embarque. Encontro com o nosso delega-
do acompanhante, formalidades e saída com destino 
a Barcelona. Chegada, desembarque e transporte à 
cidade. Almoço.
Tarde dedicada à Barcelona Modernista, cujo expoen-
te máximo foi Antoni Gaudí i Cornet, arquitecto cata-
lão percursor do Modernismo catalão.
O Passeig de Grácia possui dos mais belos exempla-
res da arquitectura modernista, não só da autoria de 
Gaudí, como do risco de outros arquitectos que, no 
princípio do Séc. XX, ajudaram a mudar o rosto da ci-
dade de Barcelona. Num trecho desta avenida, conhe-
cida como a "Manzana de la Discordia", situam-se três 
dos mais emblemáticos edifícios de Barcelona, cujo 
destaque vai para a Casa Batlló, desenhada por Gaudí 
e classificada como Património da Humanidade. Per-
to fica a Casa Milá, conhecida como La Pedrera, outro 
dos ícones de Barcelona. A visita pela cidade termi-
na no Templo Expiatório da Sagrada Família, um dos 
mais impressionantes edifícios de Barcelona da auto-
ria de Antoni Gaudí que lhe dedicou mais de 40 anos 
da sua vida. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

2º Dia – Barcelona, Miró e outras maravilhas
Pequeno-almoço. Subida a Montjuic, uma colina na 
parte sul da cidade e um excelente miradouro sobre 
a cidade. Visita à Fundação Miró, projecto do artista 
que desejava poder deixar a sua obra sempre aces-
sível ao grande público.Joan Miró foi um destacado 
pintor catalão criador de formas, figuras coloridas, 
imaginárias e símbolos próprios que tornou a sua 
obra única.

Barcelona

DESTAQUES
5 Milhões de habitantes, a segunda maior 
cidade da Península Ibérica, principal por-
to de cruzeiros na Europa, uma das mais 
importantes cidades de congressos no 
mundo, 10000 bares e restaurantes, mais 
de 50 museus, o extraordinário legado do 
moder nismo. Mais de 2000 anos de história
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Em quarto duplo 897 €
Supl. quarto individual 172 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes): Cidade Hotel

Barcelona Senator Barcelona Spa Hotel

Hotéis Previstos 4H (ou similares)



Varsóvia

HIGHLIGHTS
•  A monumentalidade e arte da Itália
•  Beleza pura nos Alpes, espelhos de água italianos.
•  Cote D`Azur perfumada, Provença e o luxo do Mónaco.
•  Descubra a região dos cátaros e o sul da França.
•  Os encantos e segredos da Alsácia e Floresta Negra.
•  A nobreza de Londres, atrações e compras.
•  Por Terras do Rei Artur, viajamos pela Cornualha.
•  A Estrada Romântica na Alemanha, a via Claudia Augusta.
•  O azul-turquesa do Adriático, as cidades medievais da Croácia.
•  A rota histórica da Polónia e Berlim a capital renascida.
. A terra mágica do Pai Natal- Lapónia

ÍNDICE PÁGINAS
Itália Belíssima 19
Lagos Italianos | Suiça Alpina 20
A França do Sul 21
A França da Cruzada Albigense e a Rota dos Cátaros 22
Alsácia e Floresta Negra 23
A Nobre Londres 24
Por Terras do Rei Artur (Cornualha) 25
Rota Romântica (Alemanha) 26
Croácia | Eslovénia | Montenegro 27
Polónia | Berlim 28
Lapónia - A terra mágica do Pai Natal 29

EUROPA

Grupos Exclusivos 2018/1918



5
Dias

Desde

1.316
0

Bolonha · Modena · Ferrara · Florença · Ravena

•  Passagem aérea Lisboa / Bolonha / Lisboa, 
voo regular, em classe turistica com fran-
quia de 1 volume de bagagem (máximo 
23kg);

•  Transporte local em autocarro de turismo;
•  Pensão completa desde o jantar do 1ª dia, 

ao pequeno-almoço do último dia;
•  Guias locais em português (ou castelhano) 

para as visitas indicadas;
•  Entradas em Bolonha na Igreja de San Pe-

trónio e Archiginnasio;
•  Entradas em Modena no Museu Ferrari, e 

em Ferrara no Castelo Estense;
•  Entradas em Florença na Torre de Giotto, 

Baptistério, Catedral e Galeria Uffizi;
•  Entradas em Ravenna no Mausoléu de Teo-

dorico, Mausoléu de Gala Placidia, Igreja de 
San Vitale e Baptistério da Igreja Ortodoxa;

•  Taxas de serviço e IVA;
•  Delegado acompanhante Lusanova duran-

te toda a viagem;
•  Taxa Municipal de Bolonha;
•  Taxas Aeroportuárias no valor de 123,00 € 

(Suj. a alteração);
•  Seguro de Viagem

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições;
•  Gratificações;
•  Tudo o que não estiver indicado como 

incluí do no programa;

Serviços Incluídos:

Itinerário:
foi sempre muito agitada, e o nome da Família Medici, 
ainda hoje, transmite acima de tudo poder. Visita ao 
complexo da Catedral classificado pela UNESCO como 
Património da Humanidade desde 1982: Torre de 
Giotto (entrada), o Baptistério com as suas portas de 
bronze como a Porta do Paraíso (entrada) e a própria 
Catedral com a espetacular Cúpula de Brunelleschi 
(entrada). Almoço numa “ Trattoria “ típica.
De tarde, visita a uma galeria de arte – a Galeria Uf-
fizi: Da Vinci, Boticelli, Titian, Michelangelo, Rapha-
el, Caravaggio, Durer, Goya, Rubens, Velasquez, são 
apenas alguns dos autores das grandes obras aqui 
expostas. Regresso a Bolonha. Jantar e alojamento.

4º Dia – Bolonha / Ravena / Bolonha
Pequeno-almoço. Saída em direção a Ravena – a ci-
dade dos moisaicos.
É uma cidade à beira do Mar Adriático, que foi a 3ª ca-
pital do Império Romano do Ocidente. Importante 
encruzilhada comercial e militar, conserva vários mo-
numentos de grande valor, oito deles classificados 
como UNESCO. Visita com guia local, começando com 
o Mausoléu a Teodorico, que o próprio mandou cons-
truir. Teodorico (séc. VI) foi Rei dos Ostrogodos e Rei 
da Itália, titulo usado por alguns governantes após a 
queda do Império Romano do Ocidente. Uma atenção 
especial aos famosos mosaicos do Mausoléu de Gala 
Placídia e da Igreja de S. Vitale, joias preciosas que 
a Emilia Romana conserva. Visita ainda ao Baptistério 
da Igreja Ortodoxa. É em Ravenna que está o túmu-
lo de Dante – “il sommo poeta“- que escreveu entre 
outras obras, a “Divina Comédia”, uma obra-primada 
literatura universal. Almoço. Tempo livre. Jantar e 
alojamento.

5º Dia – Bolonha / Lisboa
 Pequeno-almoço.

Os quartos terão de ser libertados até às 11h00; contac-
te a guia para guardar a sua bagagem.
Em hora a indicar transporte ao Aeroporto e embar-
que de regresso a Lisboa.
Chegada e fim dos nossos serviços.

1º Dia – Lisboa / Bolonha
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas 

antes da partida. Encontro com o nosso delegado, 
formalidades e embarque em voo TAP com destino a 
Bolonha. Chegada, e transporte ao centro da cidade. 
Após um breve descanso, início da visita da cidade 
onde existe a Universidade mas antiga do Mundo Oci-
dental. Visita ao centro histórico medieval: Palazzo 
Accursio, a famosa Fonte de Neptuno, a Loggia Dei 
Marcanti. Basílica de San Petronio (visita ao interior), 
o Archiginnasio (tido como o primeiro edifício da Uni-
versidade, e que é atualmente uma das maiores bi-
bliotecas da Europa), as Torres Medievais, as Portas 
(aqui os habitantes distinguem-se não pelos bairros 
de residência, mas pelas portas), etc. Jantar e aloja-
mento.

2º Dia – Bolonha / Modena / Ferrara / Bolonha
Pequeno-almoço. Saída para Modena a cerca de 60 
Km de Bolonha. Visita desta cidade cheia de história 
e de encanto, aliada à poderosíssima indústria 
automóvel: Ferrari, Lamborghini, Mesarati. Luciano 
Pavarotti que aqui nasceu começou por cantar na 
bela Catedral de Modena. Passaremos pela Piazza 
de Roma, Teatro Comunale, Via Emilia (uma rua 
chique com reputados restaurantes e cafés) e Piazza 
Grande classificada pela UNESCO e que mantem a sua 
atmosfera medieval. Em seguida, o Museu Ferrari, 
instalado na casa onde nasceu Enzo Ferrari. Visita. 
Almoço numa “ Osteria “ típica.
Continuação para Ferrera, uma belíssima cidade com 
um centro histórico datado do séc. XIV classificado 
pela UNESCO como Património da Humanidade. Vi-
sita panorâmica da cidade: Piazza Trento e Trieste 
onde está a Catedral Di San Giorgio (Séc. XI), Loggia 
Dei Mercanti, e perto está o Castello Estense, ele pró-
prio o retrato da história da cidade. É uma construção 
imponente, com um fosso, pontes lavadiças, que se 
juntou à construção militar do Palácio dos Marqueses 
atualmente servindo de Palácio Municipal. Visita. Re-
gresso a Bolonha. Jantar e alojamento.

3º Dia – Bolonha / Florença / Bolonha
Pequeno-almoço. Saída para Florença. A chegada 
será pela Vialle dei Colli até a Piazzalle Michelangelo 
de onde se tem uma fantástica panorâmica sobre a 
cidade. Visita da cidade que foi um importantíssimo 
centro comercial e financeiro na Idade Média e um 
polo artístico único na renascença. A sua vida política 

Bolonha

DESTAQUES
História | Arte | Monumentos | Pavarotti e 
Ferraris
Do poder da Imperatriz Gala Placidia às Hu-
manidades da mais antiga Universidade da 
Europa – Ravena e Bolonha rivalizando. Da 
elegância de Ferrara ao encantamento da 
arte em Florença. Da força da “scuderia Fer-
rari” à capacidade suprema de gente a quem 
o canto corre nas veias.

Itália Belíssima

Cidade Hotel

Bolonha Hotel Una Bolona

Hotéis Previstos 4H (ou similares):

Em quarto duplo 1.316 €
Supl. quarto individual 189 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):
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2018:
Abril: 21
Outubro: 01

Datas de partida 



Milão · Stresa · Ilhas Borromeo · Locarno · Lugano · Como · St Moritz ·  
Lago Di Garda · Região Vinícola De Valpolicella · Verona · Mântua · Cremona

Desde

2.498
0

7
Dias

Serviços Incluídos:
•  Passagem aérea Lisboa / Milão / Lisboa, 

voo regular, em classe turistica com fran-
quia de 1 volume de bagagem (máximo 
23kg);

•  Transporte local em autocarro de turis-
mo;

•  Pensão completa desde o jantar do 
1ª dia, ao pequeno-almoço do último dia;

•  Guias locais em português ou espanhol: 
Ilhas Borromeu, Como, Verona, Mântua, 
Cremona;

•  Entradas: Arena de Verona, Museu do 
Violino, Duomo de Milão;

•  Barco privado para visita as Ilhas Borro-
meo;

•  Comboio “Bernina Express” no percurso 
St Moritz / Tirano (2ª Classe);

•  Degustação de 3 vinhos e “grissini” na 
Villa Mosconi;

•  Taxas hoteleiras, de serviço e IVA
•  Taxas Municipais
•  Delegado acompanhante Lusanova du-

rante toda a viagem;
•  Taxas Aeroportuárias no valor de 

129,00 € (Suj. alteração);
•  Seguro de Viagem

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições;
•  Gratificações;
•  Tudo o que não estiver indicado como in-

cluído no programa;

Itinerário:
terrânico de todos os lagos alpinos. É o maior lago italiano com os 
seus 370km de margens, 52km de comprimento. Magnólias, ci-
prestes, loureiros, oliveiras são uma constante na paisagem local, 
que juntando ao intenso azul das águas do lago, oferecem pos-
sibilidades imensas de recreio. Várias personalidades do mundo 
das artes possuíram ou possuem casas nesta região.

5º Dia – Região Vinícola De Valpolicella / Verona / 
Lago Di Garda
Pequeno-almoço. Saída em direção a Região Vinícola de 
Valpolicella (Veneto), que começa junto ao Lago Di Garda. 
A visita começa pela histórica “Villa Mosconi Bertani” (séc. 
XVIII), uma mansão em estilo “château français” com exce-
lentes frescos neoclássicos, lago e jardins que constam da 
lista dos “Grandes Jardins Italianos”. A produção vinícola tem 
séculos de experiência nesta propriedade. Prova de vinhos 
acompanhada de queijos e do tradicional grissini italiano. A 
viagem continua pela região vinícola de Valpolicella. Almoço 
em percurso. De tarde seguiremos para Verona para visitar a 
Arena um anfiteatro romano, das estruturas melhor conser-
vadas em toda a Itália, e conhecido pelas fantásticas produ-
ções de ópera que ali têm sido realizadas. Passaremos pela 
Piazza Delle Erbi, Piazza dei Signori, o Túmulo dos Scaligeri 
– os grandes senhores de Verona. Regresso ao Hotel. Jantar 
e alojamento.

6º Dia – Lago Di Garda / Mântua / Cremona /  
Lago Di Garda
Pequeno-almoço. Saída para Mântua, cidade da Lombardia 
que faz parte integrante da história artística e musical da 
Europa. Classificada pela UNESCO, em 2007, como Cidade 
Património da Humanidade, é uma cidade cheia de história, 
residência da todo-poderosa Família Gonzaga que durante 
quatro séculos reinou aqui, e em muitas outras regiões da 
Europa. Esta família apresenta no seu historial 1 Santo, 12 
Cardiais, 14 Bispos, e 2 Imperatrizes do Sacrossanto Império 
Romano. A Ópera teve aqui uma grande expressão, e muitos 
músicos foram protegidos pelos Casa Ducal – Cláudio Mon-
teverdi, Salamone Rossi, etc. Visita desta cidade rodeada por 
3 lagos artificiais: Palácios e palacetes em estilo medieval, a 
Catedral na Piazza Sordello que apesar de ser originária do 
início da era cristã, foi várias vezes destruída, várias vezes 
reconstruída, etc. Almoço. Saída para Cremona a terra de 
António Giacomo Stradivari (Antonius Stradivarius), célebre 
luthier italiano e pelos seus excelentes violinos e instrumen-
tos de corda. Visita ao Museu do Violino. A música como 
elemento fundamental da cultura ancestral deste povo. Re-
gresso ao Hotel. Jantar e alojamento.

7º Dia – Lago Di Garda / Milão / Lisboa
 Pequeno-almoço. Saída para Milão, capital da Lom-

bardia, a cidade da “Moda”, referência mundial em “design”. 
É por isso que só o simples passear pelas suas ruas repletas 
de lojas é um regalo para os olhos, para o espírito. O “qua-
drilátero de ouro” é o melhor exemplo. Se incluirmos nesta 
visita a belíssima “Duomo” com as inúmeras estátuas da fa-
chada, a Galleria Vitorio Emmanuelle, etc., teremos o espirito 
totalmente ocupado por imagens de beleza e sofisticação. 
Em hora a indicar transporte ao Aeroporto, formalidades e 
embarque de regresso a Lisboa. Chegada e fim dos nossos 
serviços.

1º Dia – Lisboa / Milão / Stresa
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas antes 

da partida. Encontro com o nosso delegado, formalidades e 
embarque em voo TAP com destino a Milão. Chegada ao Ae-
roporto de Malpensa, assistência e transporte para Stresa, 
antiga aldeia de pescadores nas margens do Lago Maggiore, 
pequena mas muito elegante cidade, com muitas áreas ver-
des, palmeiras e flores. Jantar e alojamento.

2º Dia – Stresa / Ilhas Borromeo
Pequeno-almoço. Início da visita a uma das mais belas regi-
ões da Europa Alpina – o Lago Maggiore e Ilhas Borromeo. 
Lago Maggiore, o segundo maior lago italiano, circundado pelos 
majestosos Alpes numa combinação única, com um clima ameno 
e uma vegetação exuberante abriga alguns dos jardins de “villas” 
mais encantadores de Itália.
Passeio de barco privativo. A Isola Madre, a mais exótica, 
com um parque de 20 hectares tido como um dos mais des-
lumbrantes de Itália. Depois a Isola Dei Pescatori, o sitio para 
almoçar. De tarde visita a Isola Bella onde está o Palácio 
Borromeo construído em 1670 com jardins magníficos. À 
volta, edifícios históricos abrigam atualmente elegantes lojas 
e cafés. De barco, regresso a Stresa. Jantar e alojamento.

3º Dia – Stresa / Locarno / Lugano / Como
Pequeno-almoço. Saída ao longo do Lago Maggiore con-
templando uma paisagem de sonho, até Locarno já na Suíça 
(breve paragem), seguindo para outra cidade não menos in-
teressante – Lugano. Com um grande sabor a Mediterrâneo 
é uma cidade de parques, de flores, de casas de férias, mas 
também um importante centro suíço quer financeiro, quer 
de negócios. Almoço. Continuação para a Lombardia até à 
cidade de Como.
Lago Di Como, o terceiro lago italiano em extensão, é um dos 
mais profundos da Europa (410m). Rodeado de pequenas cida-
des e vilas históricas, castelos medievais, igrejas centenárias e 
casas coloridas sempre com as montanhas em redor, é o cenário 
certo onde têm sido rodados muitos filmes que reproduzem am-
bientes paradisíacos. Jantar e alojamento.

4º Dia – Como / St Moritz / Lago Di Garda
Pequeno-almoço. Saída em autocarro para a fronteira com a 
Suíça, seguindo até St Moritz, a 1856m de altitude. Berço do 
Turismo Alpino em pleno séc. XIX. Estância de Inverno onde 
já se realizaram Jogos Olímpicos de Inverno por duas vezes, 
é também uma muito procurada Estância de Verão pelas 
suas águas termais que os romanos descobriram. Com um 
elevado nível de vida, dita padrões de qualidade de serviço e 
modo de vida, procurados pelo jet-set internacional. Almoço. 
Condução à Estação de Comboios, embarcando no “Bernina 
Express”, um dos muitos comboios alpinos de que a Suíça 
tanto se orgulha. Serão 2h30 de paisagens deslumbrantes, 
pequenos vilarejos com as suas torres das igrejas, e peque-
nas casas de janelas floridas. Chegada a Tirano já na Itália, 
retornando ao autocarro e seguindo agora na direção sul. 
Mantendo sempre os alpes como grande cenário de fundo, 
chegaremos ao Lago Di Garda. Jantar e alojamento no Hotel. 
Lago Di Garda outra grande beleza natural, e talvez o mais medi-

Cidade Hotel

Stresa Hotel Regina Palace
Como Hotel Como
Desenzano  
del Garda Hotel Aquaviva

Hotéis Previstos 4H (ou similares)

Em quarto duplo 2.498 €
Supl. quarto individual 248 €

Preços por pessoa (mín. 25 pax):

Lago di Como

DESTAQUES
Quando Deus criou a Itália pegou nos pincéis, 
na paleta, e misturou todas as cores cuidado-
samente. O Homem acrescentou-lhe aldeias, 
castelos e “villas” de sonho à beira de lagos 
deslumbrantes – esta é a nossa proposta 
para a sua viagem!

Lagos Italianos | Suiça Alpina
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2018:
Setembro: 3

Datas de partida 



DESTAQUES
Valensole – Rota da Lavanda – Roussillon 
– Provence – Côte D’Azur
Por entre pinhais de chão de cor de fogo do 
Roussillon, por entre vinhedos, pomares e 
aromas de Provença onde o “ouro azul” da 
lavanda nos enche os sentidos e a alma, 
aqui estão algumas das mais belas Aldeias 
de França, aliadas à riqueza histórica do le-
gado romano, ao rústico latino de Marselha, 
ao charme do Principado do Mónaco, tudo 
finalizando num mar azul-celeste.

Serviços Incluídos:
•  Passagem aérea Lisboa / Toulouse-Ni-

ce / Lisboa, voo regular, em classe turis-
tica com franquia de 1 volume de baga-
gem (máximo 23kg);

•  Pensão completa desde o jantar do 1ª dia, 
ao pequeno-almoço do último dia;

•  Guias locais em português ou espanhol para 
visita a Carcassonne, Nîmes, Avignon e Aix-
-en-Provence;

•  Passeio em comboio turístico em Marselha 
e em Nice;

•  Delegado acompanhante Lusanova durante 
toda a viagem;

•  Taxas de serviço e Iva;
•  Taxas Municipais;
•  Taxas Aeroportuárias no valor de 

126,00 € (Suj. a alteração);
•  Seguro de Assistência em Viagem

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições
•  Gratificações
•  Tudo o que não estiver indicado como in-

cluído no programa.

7
Dias

Desde

1.997
€

Toulouse · Carcassonne · Nîmes · Avignon · Aix-En-Provence · 
Valensole · Marseille · Nice · Monaco · Eze

2018: Julho: 17
Datas de partida 

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Toulouse

 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas 
antes da partida. Encontro com o nosso delegado, 
formalidades e embarque com destino a Toulouse. 
Chegada, breve visita de orientação pela cidade e 
transporte ao hotel. Jantar e alojamento.

2º Dia – Toulouse / Carcassonne / Nîmes
Pequeno-almoço. Saída para Carcassonne – a 
maior fortaleza medieval da Europa, “ Património 
Mundial “, mais de 2000 anos de história 
classificada pela UNESCO: 3 km de muralhas galo-
romanas, o Castelo Comtal (fortaleza dentro de 
fortaleza), a Basílica São Nazário, Saint Louis, as 
mansões, etc. Visita. Almoço.
Continuação para Nîmes, visita da cidade. Jantar e 
alojamento.

3º Dia – Nîmes / Avignon /  
Aix-En-Provence
Pequeno-almoço. Seguimos para Pont du Gard 
monumento fundamental da ocupação romana, 
classificada pela UNESCO. Continuação para Avig-
non – a cidade dos Papas. Visita ao centro histó-
rico também ele classificado pela UNESCO: o Palá-
cio dos Papas o maior e mais importante palácio 
gótico do mundo (séc. XIV) – visita, a Ponte Saint 
Bénezet sobre o Rio Rhône (séc. XII), etc. Almoço. A 
viagem continua em direção à Provença, seguindo 
para Aix-en-Provence, o refúgio de Paul Cézanne 
que tanto se inspirou nesta paisagem e nas suas 
gentes. Jantar e alojamento.

4º Dia – Aix-En-Provence / Valensole / Aix-
En-Provence
Pequeno-almoço. Visita à Capital da Provença, tida 
por muitos como a mais bonita cidade de França. 
Almoço. De tarde, saída para o Planalto de Valen-
sole, a Rota da Lavanda, paisagem única mancha-
da de "ouro azul". Regresso a Aix-en-Provence. 
Jantar e alojamento.

5º Dia – Aix-En-Proventce / Marseille / 
Nice
Pequeno-almoço. Saída para Marselha a segunda 
cidade de França em população, logo atrás de Pa-
ris. Visita desta típica cidade em comboio turístico: 
Notre Dame de la Garde que domina e vigia a cida-
de, o Porto Velho, a Abadia de S. Victor, o Jardim 
Pierre Puget. Almoço. De tarde, prosseguimos para 
Nice. Jantar e alojamento.

6º Dia – Nice / Monaco / Eze / Nice
Pequeno-almoço. Passeio no comboio turístico 
percorrendo recantos que mostram todo o encan-
to desta cidade. Uma visita que de certeza lhe vai 
fazer bem ao espirito. Almoço. De tarde, saída pela 
“Moyenne Corniche” para Eze, uma elegante vila 
medieval. Seguiremos para outro local de “Prínci-
pes e Princesas” – o Principado de Mónaco. Jantar 
em restaurante local e continuação para Monte-
Carlo, ondem além do casino, impressionam os jar-
dins, as belas fachadas e o em especial o deslum-
brante desfile a todo o momento de carros de alta 
gama. (Nota: para entrada no Casino não é permiti-
do o uso de calções). Regresso a Nice. Alojamento.

7º Dia – Nice / Lisboa
 Pequeno-almoço. Em hora a indicar transpor-

te ao Aeroporto, formalidades e embarque de re-
gresso a Lisboa, voo TAP. Chegada.
Fim dos nossos serviços.

Provence

A França do Sul

Cidade Hotel

Toulouse Athenée ****
Nîmes Campanille Nîmes Centre ***
Aix-en-Provence Artea Aix Centre ***
Nice Ibis Nice Centre gare ***

Hotéis Previstos 4H / 3H (ou similares)

Em quarto duplo 1.997 €
Supl. quarto individual 348 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes)
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Desde

1.259
€

5
Dias

•  Passagem aérea Lisboa / Toulouse / Lisboa, 
voo regular, em classe turistica com franquia 
de 1 volume de bagagem (máximo 23kg);

•  Transporte local em autocarro de turismo;
•  Pensão completa desde o jantar do 1º dia, 

ao pequeno-almoço do último dia;
•  Visitas conforme indicado com guia local em 

português;
•  Taxas de serviço e Iva;
•  Delegado acompanhante Lusanova  durante 

toda a viagem;
•  Taxas Aeroportuárias no valor de 126,00 € 

(suj. a alteração);
•  Seguro de Assistência em Viagem.

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições;
•  Gratificações;
•  Tudo o que não estiver indicado como inclu-

ído no programa.

Serviços Incluídos:

2018: Julho: 1
Datas de partida

Itinerário:
Mundial”, 2000 anos de história classificada pela UNES-
CO: 3 km de muralhas galo-romanas, o Castelo Comtal 
(fortaleza dentro de fortaleza), a basílica, Saint Louis, as 
mansões dos sec XVII e XVIII, igrejas e capelas, os merca-
dos tradicionais, uma visita inesquecível.
Jantar qe alojamento.

4º Dia – Pais Dos Cátaros – Fortalezas No 
Coração Das Cruzadas
Pequeno-almoço. Dia dedicado a visitar alguns dos mo-
numentos deixados pelos Cátaros que pelo tipo de cons-
trução, pela localização em locais belíssimos, nos ajudam 
a entender a sua filosofia.
Saída para Rennes le Chateau, palco da Cruzada Albigen-
se. Aqui se guardaram Tesouros que envolviam Templá-
rios e Cátaros, cujos mistérios perduram. Visita à Igreja 
de Sta Madalena.
Seguiremos para Montsegur, que foi o castelo da última 
resistência.
Almoço.
De tarde, seguiremos para Foix, cujo castelo construído 
no séc. X, continua a contar as suas memórias, sobretu-
do das Cruzadas Albigenses.
A viagem continua para Toulouse.
Jantar e alojamento.

5º Dia – Toulouse / Lisboa
 Pequeno-almoço. Dia livre para atividades a gosto 

pessoal.
Os quartos terão de ser libertados até às 11h00; contacte a 
guia para guardar a sua bagagem.
Em hora a indicar transporte ao aeroporto e embarque 
de regresso a Lisboa. Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Lisboa / Toulouse
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas antes 

da partida. Encontro com o nosso delegado, formalidades 
e embarque em voo com destino a Toulouse. Chegada, as-
sistência e transporte ao centro da cidade.
Visita da cidade dos Condes de Toulouse, que a par do seu 
legado histórico, é hoje o maior centro de aeronáutica da 
Europa; Basílica de St Sernin (na rota do Caminho Francês 
de Santiago) e onde se instalou a Inquisição para debelar a 
“heresia cátara”, o Palácio D’Assézat, o Capitólio, o Garonne, 
a cor rosada dos seus edifícios, etc.
Jantar e alojamento.

2º Dia – Toulouse / Albi / Cahors
Pequeno-almoço. Partida para Albi importante centro de 
divulgação das teorias cátaras. Foi aqui que se reuniram 
pela 1ª vez, os heréticos vindos do leste europeu, tendo 
acontecido vários episódios de resistência. Por esta razão 
os cátaros são muitas vezes chamados de albigenses.
Visita ao centro histórico classificado pela UNESCO como 
Património da Humanidade: a Catedral construída em pe-
dra vermelha e laranja, a Ponte Antiga, o antigo Paço Epis-
copal que é uma imponente fortaleza (séc. XIII), etc.
Almoço.
A viagem continua para Cordes-sur-Ciel uma importante 
cidade fortificada, situada numa colina com muralhas con-
cêntricas que no interior albergam um imenso labirinto de 
ruas estreitas e sinuosas. Passeio a pé pelo centro da cidade.
Seguiremos para Cahors. Jantar e alojamento.

3º Dia – Cahors / Carcassonne
Pequeno-almoço. Saida para visitar esta charmosa cidade, 
repleta de imagens da sua grandiosidade na Idade Média, 
onde se destaque a elegante Ponte de Valentré (séc. XIV), 
sobre o Rio Lot, com três torres fortificadas – Património da 
Humanidade, e também a Catedral St Etienne que faz parte 
do Caminho Francês de Santiago.
Continuação para Carcassonne, a principal cidade da região 
cátara.
Almoço com ementa tradicional onde não pode faltar o 
“cassoulet” verdadeiro embaixador desta região. 
A tarde vai ser dedicada à visita desta cidade medieval 
– a maior fortaleza medieval da Europa, “Património 

Carcassone

Toulouse · Albi · Cahors · Carcassonne · Pais Dos Cátaros – Fortalezas no Coração das Cruzadas
A França da Cruzada Albigense e a Rota dos Cátaros

DESTAQUES
Cátaros – seita medieval, originária na Bulgá-
ria no Séc. X, que perseguida no seu território 
veio a encontrar nalguns nobres do sul da 
França terreno favorável ao seu desenvolvi-
mento, nos séc. XII e XIII. Esta é uma França 
cheia de história, de monumentos

Cidade Hotel

Toulouse Hotel Holiday Inn Toulouse Centre
Cahors Hotel de France
Carcassonne Hotel Le Donjon

Hotéis Previstos 3H (ou similares):

Em quarto duplo 1.259 €
Supl. quarto individual 230 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):
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Luxembourg · Strasbourg · Colmar · Rota Dos Vinhos · Floresta Negra · 
Frieburg · Titisee · Baden-Baden · Heidelberg · Frankfurt

2018:
Junho: 24

Datas de partida 

Itinerário:
Visita ao Lago Titisee, um dos mais conhecidos locais 
no sul da Floresta Negra, pelas imensas possibilidades 
de veraneio que oferece, um lugar de calma e tranquili-
dade. Após percorrermos parte das margens deste lago, 
seguiremos para Freiburg a grande cidade do sul da Flo-
resta Negra. Almoço.
De tarde visita da bela cidade universitária, com a 
imponente catedral e outros edifícios medievais de 
fachadas exuberantes, e que faz gala da sua excelen-
te qualidade de vida. Regresso a Strasbourg. Jantar e 
alojamento.

6º Dia – Strasbourg / Baden-Baden / Heidelberg
Pequeno-almoço. Partida para a fronteira com a Ale-
manha, atravessando o Rio Reno. Chegada a Baden-
-Baden. Situada no limite sudoeste da Floresta Negra 
é uma cidade termal de renome mundial, que já os 
Romanos souberam aproveitar. Com um casino que 
lhe empresta algum glamour, com jardins muito bem 
cuidados, situada nas margens do Rio Oos, local ideal 
para passear, com vários museus que atraem muitos 
turistas com lojas sumptuosas, não deixa ninguém in-
diferente.
Almoço e tempo livre para se passear por esta bela ci-
dade alemã.
A viagem continua para Heidelberg outra bela cidade 
alemã.
À chegada, visita de uma cervejaria tradicional. Descu-
bra os segredos do fabrico da Cerveja Alemã. No final da 
visita haverá uma prova de diferentes cervejas, seguida 
de jantar com especialidades locais – cerveja incluída à 
refeição. Alojamento no Hotel.

7º Dia – Heidelberg / Frankfurt / Lisboa
 Pequeno-almoço. Visita com guia local da cida-

de de Heidelberg que foi um dos centros da “Reforma 
Protestante” que acolheu Martinho Lutero. Situada nas 
margens do Rio Neckar afluente do Rio Reno, até ao séc. 
XVII residia aqui uma das mais esplendorosas cortes 
alemãs. É uma cidade que mantém o seu charme, com 
a ponte medieval, o castelo, as ruelas estreitas cheias 
de pequeno comércio, e cujo centro histórico acabou por 
ser poupado à destruição da IIGG. É considerada um ex-
celente exemplo do “Romantismo Alemão” do Séc. XIX. 
Almoço.
Daqui partimos para o Aeroporto de Frankfurt. Assis-
tência e embarque em voo regular de regresso a Portu-
gal. Chegada a Lisboa.
Fim dos nossos serviços

1º Dia – Lisboa / Luxembourg
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas an-

tes da partida. Encontro com o nosso delegado, forma-
lidades e embarque em voo regular TAP com destino a 
Luxembourg.
Chegada, e transporte ao hotel. Jantar e alojamento.

2º Dia – Luxemburgo/ Strasbourg
Pequeno-almoço. De manhã visita guiada da capital do 
Grão-ducado – cidade milenar: o Palácio residência do 
Grão-Duque, as fortificações classificadas pela UNES-
CO, o grande centro administrativo da Europa, etc. Al-
moço.
De tarde saída para Strasbourg, capital da Alsácia e a 
sua maior cidade, construída nas margens do Rio Ill. 
Cidade que teve domínio alemão por muitos séculos, 
reflecte isso na sua forma de falar, na sua gastronomia, 
nos seus usos e costumes.
Jantar e alojamento.

3º Dia – Strasbourg
Pequeno-almoço. Dia dedicado à visita da lindíssima 
cidade, incluindo a Catedral (séc. XIII) com os seus im-
portantes vitrais e magníficos órgãos, o Bairro Petite 
France com as suas casas típicas, etc. Almoço.
De tarde passeio de barco pelos braços do Rio Ill, outra 
visão desta bela cidade. Regresso ao hotel.
Jantar em restaurante local.

4º Dia – Colmar / Rota Dos Vinhos
Pequeno-almoço. Saída em direção a Colmar, uma tí-
pica cidade, talvez a mais típica de toda a Alsácia, com 
uma vasta zona pedonal: ruas bem características, ca-
sas centenárias de arquitetura de grande influência ale-
mã, de sacadas floridas, atravessada por canais do Rio 
Launch, é tida como a capital vinícola da Alsácia. Todo 
um passado ligado ao comércio do vinho que remonta 
ao séc. XIII.
Continuação da viagem para Kaysersberg, povoação 
situada em plena “Rota dos Vinhos”. 
Almoço e visita desta característica vila. Uma fortifica-
ção do sec XVI e XVII, casas típicas e muito bem con-
servadas (renascença), formam um conjunto muito in-
teressante, um conjunto de muito “charme”.
A viagem continua para Dambach-la-ville para visita a 
umas caves vinícolas. Após uma breve visita pelas ca-
ves, faremos uma prova de vinhos.
Por uma estrada rodeada de vinhedos, regressaremos 
a Strasbourg.
Jantar e alojamento.

5º Dia – Floresta Negra / Frieburg / Titisee
Pequeno-almoço. Saída para a Alemanha, entrando na 
denominada região da Floresta Negra. Trata-se de uma 
região montanhosa e de floresta (pinheiros), com tra-
dições arreigadas, e de grande beleza: águas termais, 
spas que tratam do corpo e da alma, a região dos fa-
mosos relógios de cuco, gente que ainda usa os trajes 
tradicionais, e uma paisagem natural de sonho.

Floresta Negra

Legenda

Alsácia e Floresta Negra

7
Dias

Desde

2.080
€

Cidade Hotel

Luxembourg Novotel Centre
Strasbourg Hotel la Residence
Heidelberg Hotel Heidelberg City Center

Hotéis Previstos 4H (ou similares)::

Em quarto duplo 2.080 €
Supl. quarto individual 417 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):

DESTAQUES
Luxembourg - capital de um dos países 
mais pequenos do Mundo
Alsácia - território que parece retirado de 
um conto de fadas, pequenas aldeias de 
edifícios de origem medieval excelentemen-
te conservados e repletos de flores, cidades 
que são verdadeiras relíquias de um charme 
deslumbrante
Floresta Negra - uma densa floresta prote-
gida, salpicada de lugarejos fortificados, de 
rios e lagos, de cidades cheias de História.

Serviços Incluídos:
•  Passagem aérea Lisboa / Luxem-

bourg-Frankfurt / Lisboa, voo regular, 
em classe turistica com franquia de 1 
volume de bagagem (máximo 23kg);

•  Transporte local em autocarro de tu-
rismo

•  Pensão completa desde o jantar do 
1ª dia, ao almoço do último dia;

•  Visitas conforme indicado com guia lo-
cal em português ou espanhol;

•  Taxas aeroportuárias no valor de 
148,00 € (suj. a alteração);

•  Delegado acompanhante Lusanova de 
Lisboa a Lisboa;

•  Taxas de serviço e Iva;
•  Seguro de Assistência em Viagem.

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições excepto se indi-

cado;
•  Gratificações;
•  Tudo o que não estiver indicado como 

mencionado.
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Desde

1.285
€

5
Dias

Windsor · Londres – De Westminster ao Palácio de Buckingam

EUR O PA24 Grupos Exclusivos 2018/19

•  Passagem aérea Lisboa / Londres / 
Lisboa, voo regular, em classe turistica 
com franquia de 1 volume de bagagem 
(máximo 23kg);

•  Transporte local em autocarro de Tu-
rismo;

•  4 noites de alojamento;
•  4 Pequenos-almoços tipo inglês + 

2 almoços + 2 jantares sendo um deles 
num PUB;

• Guia local em português;
•  Entrada em Castelo de Windsor, Torre 

de Londres, Palácio de Buckingham;
•  "Chá das cinco" num dos clássicos res-

taurantes da cidade;
•  Taxas de serviço e IVA;
•  Delegado acompanhante Lusanova 

durante toda a viagem;
•  Taxas Aeroportuárias no valor de 

158,00 € (Suj. a alteração);
•  Seguro de Viagem

Serviços não incluídos
• Bebidas às refeições;
• Gratificações;
•  Tudo o que não estiver indicado como 

incluído no programa;

Serviços Incluídos:

2018:
Agosto: 16

Datas de partida

A Nobre Londres

à  Torre de Londres, um edifício cheio de história e onde 
se encontram as Joias da Coroa. Visita. Regresso ao hotel. 
Jantar livre. Alojamento.

3º Dia – Londres
Pequeno-almoço. Manhã livre para visitas de interesse pes-
soal, compras, etc. Almoço livre. Em hora a indicar visita ao 
Palácio de Buckingham residência de S. M. a Rainha de In-
glaterra, soberana a ocupar o trono desde 1952. Esta visita 
só é possível em poucas semanas do ano, e quando a Rainha 
parte de férias para outro dos seus palácios. Conheça o es-
plendor e a história das Salas de Estado, o Salão de Festas, 
os jardins, etc. Depois da visita ao interior do Palácio, continu-
ação para “tomar um chá” (uma atitude bem britânica), num 
dos requintados restaurantes desta zona da cidade: scones, 
bolinhos de chá, biscoitos, geleia e seleção de chá no Hotel 
The Rubens at the Palace ou similar. Regresso ao hotel. Jan-
tar livre. Alojamento.

4º Dia – Londres
Pequeno-almoço. Dia livre. Continue a sua descoberta desta 
cidade cosmopolita: Harrods, Marks & Spencer, Selfridges, 
Convent Garden, Portobello – são apenas alguns nomes que 
significam um mundo fantástico de novidades, de tentações. 
Jantar de despedida num PUB, verdadeira instituição nacio-
nal. Regresso ao Hotel. Alojamento.

5º Dia – Londres / Lisboa
 Pequeno-almoço. Os quartos terão de ser libertados 

até às 11h00; contacte a guia para guardar a sua bagagem. 
Em hora a indicar transporte ao Aeroporto, formalidades e 
embarque de regresso a Lisboa, voo TAP. Chegada. Fim dos 
nossos serviços.

1º Dia – Lisboa / Londres
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas antes 

da partida. Encontro com o nosso delegado, formalidades 
e embarque em voo TAP com destino a Londres. Chegada 
e transporte a Windsor. Almoço em restaurante local. De 
tarde, visita com guia local ao Castelo de Windsor, uma 
das residências oficiais da família Real Britânica. Tendo sido 
iniciado no séc. XI por Guilherme – O Conquistador, o Rei 
Normando, foi sendo ampliado e alterado. É hoje um dos 
mais visitados em Inglaterra, e diz-se ser o preferido da 
Rainha Isabel II, para passar fins-de-semana, e fazer curtas 
estadias às portas de Londres, a grande cidade. A viagem 
continua para Londres. Jantar e alojamento.

2º Dia – Londres
Pequeno-almoço. Saída para visita da cidade de Londres. 
Saída com destino ao “coração” da antiga Westminster, 
sede do governo, e dos seus ministérios, residência ofi-
cial do Primeiro-ministro Britânico no 10 Downing Street. 
Passagem pela Abadia de Westminster, símbolo do gótico 
inglês; Palácio de Westminster, onde numa das suas torres 
se encontra o famoso Big Ben. Continuação até ao Palá-
cio de Buckingham, residência oficial da corte em Londres, 
onde tem lugar uma das cerimónias mais tradicionais – o 
Render da Guarda. Almoço. Em seguida atravessaremos a 
“City” (antiga cidade de origem romana dentro da cidade) 
um dos centros financeiros mais importantes do mundo, e 
onde se localiza a fantástica Catedral de São Paulo. Visita 

Itinerário:

Em quarto duplo 1.285 €
Supl. quarto individual 679 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):

Cidade Hotel

Londres Copthorne Tara Kensington

Hotéis Previstos 3H (ou similares):

DESTAQUES
Castelo de Windsor, Abadia de Westminster, Catedral de S. 
Paulo, Torre de Londres, Palácio de Buckingham
Uma metrópole à medida de cada um! Quais as suas expec-
tativas?
História? Muita! Arquitetura? Do melhor de todas as épocas! 
Museus? Dezenas e dezenas! Tradições? Com centenas de 
anos! Teatro e Musicais? Muitos e muito bons! Restaurantes? 
O mundo inteiro à mesa! Moda? Tanta que nem imagina!
Compras? Um delírio!

Londres



Itinerário:
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paisagem é soberba, a costa tem uma beleza agreste 
mas irresistível. A viagem continua para New Quay, 
uma afamada estância de veraneio, na costa norte da 
Cornualha. Jantar e alojamento.

5º Dia – New Quay / Plymouth
Pequeno-almoço. Saída com destino ao Eden Project 
a pouca distância de St Austell. Aqui encontram-se 
plantas das mais diferentes proveniências, dentro de 
bio cúpulas. Ocupa o espaço de uma antiga mina, com 
mais de 5000 espécies de plantas de todo o mundo. 
Continuando a viagem onde se pode observar os por-
tos piscatórios, verdadeiros postais fotográficos da 
Cornualha. Almoço em percurso. A viagem continua 
para Plymouth uma pequena cidade costeira, local de 
permanência de Sir Francis Drake durante as suas ba-
talhas contra a Armada Espanhola.
Visita à mais antiga destilaria de Inglaterra, que man-
tem a antiga receita do Plymouth Gin (1793), e que 
continua a ser a bebida oficial da Marinha Real Ingle-
sa. Jantar e alojamento.

6º Dia – Plymouth / Bath / Londres
Pequeno-almoço. Saída para Glastonbury, mítica 
cidade, com famosas tradições religiosas, mas tam-
bém pagãs. Visita à Abadia de Glastonbury – um 
mosteiro beneditino fundado pelo menos no séc. 
VII, e que no séc. XII era já um rico e muito poderoso 
mosteiro, e se afirmava ser a Avalon perdida, o lu-
gar de descanso final do Rei Arthur e de sua esposa 
Guinevere. É seguramente um dos mais antigos lo-
cais do cristianismo na Grã-Bretanha. Almoço. A via-
gem continua para Bath, nas margens do Rio Avon, 
cidade construída pelos romanos que dominaram a 
Grã-Bretanha no séc. I (Aquae Sulis), uma cidade Pa-
trimónio da Humanidade. De tarde, visita da cidade 
incluíndo os Banhos Romanos, o monumento mais 
famoso de toda a cidade. Continuação para Londres. 
Jantar e alojamento.

7º Dia – Londres / Lisboa
 Pequeno-almoço. Os quartos terão de ser liberta-

dos até às 11h00; contacte a guia para guardar a sua 
bagagem. Dia livre para actividades a gosto pessoal. 
Em hora a indicar transporte ao Aeroporto, forma-
lidades e embarque de regresso a Lisboa, voo TAP. 
Chegada e fim dos nossos serviços.

•  Passagem aérea Lisboa / Londres / Lis-
boa, voo regular, em classe turistica com 
franquia de 1 volume de bagagem (má-
ximo 23kg);

•  Transporte local em autocarro de turis-
mo;

•  Pensão completa desde o jantar do 
1ª dia, ao pequeno-almoço do último dia;

•  Guias locais em Português ou Espanhol;
•  Entrada em Stonehenge, Castelo Tin-

tagel, Destilaria Plymouth Gin, Abadia 
Glastonbury e Banhos Romanos;

•  Taxas de serviço e IVA;
•  Delegado acompanhante Lusanova du-

rante toda a viagem;
•  Taxas Aeroportuária no valor de 155,00 € 

(Suj. a alteração);
•  Seguro de Assistência em Viagem;
•  Bagaeiros (1 volume) quando existirem 

nos hotéis.

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições;
•  Gratificações;
•  Tudo o que não estiver indicado como in-

cluído no programa;

Serviços Incluídos:

2018:
Julho: 29

Datas de partida 

1º Dia – Lisboa / Londres
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas 

antes da partida. Encontro com o nosso delegado, 
formalidades e embarque em voo TAP com destino a 
Londres. Chegada, e transporte ao centro da cidade. 
Visita de orientação. Jantar e alojamento.

2º Dia – Londres / Stonehenge / Exeter
Pequeno-almoço. Saída em direção à parte oeste do 
país, uma região de sonho, uma das “6 Nações Celtas”, 
com um excelente e preservado passado medieval, 
com uma serenidade que em comunhão com a Na-
tureza, se cola à nossa pele e nos faz sentir felizes 
– assim é a Cornualha. É o destino de verão preferido 
pelos Ingleses, com um charme diferente de todo o 
resto do país. Atravessando o planalto de Salisbury, 
a primeira paragem será em Stonehenge. Trata-se 
de um monumento megalítico de proporções gigan-
tescas, e templo de religião celta dos druidas. É uma 
das principais maravilhas pré-históricas do país e do 
Mundo, uma história com mais de 5000 anos. Con-
tinuação para Exeter no Condado de Devo. Almoço 
em percurso. À chegada visita da Catedral gótica (séc. 
XII) que viria a ser convertida em catedral anglicana 
aquando da Reforma (séc. XVI) e Museu e Galeria de 
Arte Royal Albert Memorial galardoado com o premio 
nacional de “Museu do Ano” (Art Fund Prize 2012).
Jantar e alojamento.

3º Dia – Exeter
Pequeno-almoço. Saída em direção a Tintagel, situ-
ado a norte da Cornualha, na costa Atlântica. Tan-
to o Castelo como a aldeia estão ligados a lendas e 
histórias do Rei Artur (que se diz ter aqui nascido), e 
dos Cavaleiros da Távola Redonda (séc. XII) - mini-bus 
incluído para evitar a subida íngreme até ao castelo, 
e respetivas escadas. Almoço. De tarde, continuação 
para Bude, que foi outrora um importante porto co-
mercial, hoje cidade balnear, a que a chegada do com-
boio no séc. XIX deu um enorme impulso. De seguida, 
Clovely, belíssima vila costeira, que cobra a entrada. 
Passeio a pé, por esta curiosa vila, com uma única rua 
empedrada, e uma povoação onde não são permitidos 
carros. Um verdadeiro Museu a céu aberto. Regresso 
a Exeter. Jantar e alojamento.

4º Dia – Exeter / Land´S End / New Quay
Pequeno-almoço. Saída em direção ao sudoeste da 
Cornualha. Paragem em St Ives para muitos, um dos 
mais belos balneários do Reino Unido. Um peque-
no vilarejo de pescadores que se transformou num 
balneário de artistas. Apesar de ser uma pequena 
povoação, as Galerias de Arte são aqui uma grande 
realidade, tal como a Escola de Pintura. Paragem 
obrigatória para quem a Arte não pode passar ao lado. 
Visita a Tate Gallery (transporte em mini-bus desde 
o parqueamento até ao centro da vila, onde os auto-
carros não podem circular). Almoço. Continuação para 
as “Terras do Fim do Mundo – Land’s End”. Aqui a 

Tintagel

Londres · Stonehenge · Exeter · Land´S End · New Quay · Plymouth · Bath
Por Terras do Rei Artur (Cornualha)

7
Dias

Desde

2.660
€

Cidade Hotel

Londres Copthorne Tara Hotel London 
Kensigton **** 

Exeter Hotel Exeter Court *** 
New Quay Hotel Headland Cornwall **** 
Plymouth Jury s Inn Plymouth ***

Hotéis Previstos 3H/ 4H (ou similares)::

Em quarto duplo 2.660 €
Supl. quarto individual 890 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):

DESTAQUES
Cornualha • Oeste de Inglaterra.
Pelas terras do Rei Artur, o lendário e bravo 
líder britânico que segundo as histórias me-
dievais e romances de cavalaria, liderou a 
defesa da Grã-Bretanha contra os invasores 
saxões.
Por paisagens marítimas fabulosas, zonas 
mágicas de encantadoras vilas piscatórias, 
castelos repletos de lendas, legados da ocu-
pação romana – esta a Grã-Bretanha pela 
qual nos propomos viajar!



sa cidade, com esplanadas à beira do rio, onde teremos de 
visitar a “Praça Inclinada”, e admirar o edifício da Câmara. 
Daqui seguimos para visitar a WiesKirche uma obra-prima 
do estilo rococó classificada pela UNESCO como Patrimó-
nio da Humanidade. O sóbrio exterior não deixa adivinhar o 
esplendor interior de estuques, frescos e esculturas. Con-
tinuação para Fussen, a cidade mais elevada da Alemanha 
(808m) e onde termina a Estrada Romântica. E não po-
dia ter sido melhor o cenário para o final desta Estrada de 
Sonho: situada junto ao Lago Forgensee, atravessada pelo 
Rio Lech, e com os Alpes como pano de fundo, esta cidade 
parece ter sido desenhada por um exímio artista. Almoço 
nesta cidade com mais de 700 anos de existência, antiga 
residência real do Bispo-Príncipe de Augsburg. A constru-
ção de cordiformes é uma das atividades características da 
cidade, e naturalmente a música tem aqui um lugar muito 
especial. Tarde livre. Jantar e alojamento.

5º Dia – Castelos Do Rei Louco
Pequeno-almoço. Foi Ludwing II que mandou construir 
castelos como os de Contos de Fadas. Saída para visita 
ao Castelo de Hohenschwangau que significa Castelo do 
Grande Condado do Cisne. Ludwig passou grandes tempo-
radas neste castelo vigiando a construção do “seu” Castelo 
de Neuschwanstein. O seu interior muito bem preservado, 
merece uma visita cuidada. Almoço. De tarde, saída para 
visitar talvez o mais famoso edifício de toda a Alemanha: 
o idílico Castelo de Neuschwanstein que significa Novo 
Cisne de Pedra. Foi o refúgio privado de um rei muito par-
ticular, incondicional apaixonado pelas óperas de Richard 
Wagner, onde dizem se ter inspirado. A construção deste 
Castelo levou-o à ruina, mas nada o deteve. (nota: as vi-
sitas obrigam a subidas e descidas, use calçado adequado). 
Em toda a zona envolvente dos dois castelos a paisagem 
é deslumbrante, os lagos, as montanhas, os pequenos 
aglomerados habitacionais. Regresso a Fussen. Jantar e 
alojamento.

6º Dia – Fussen / Linderhof / Munique / Lisboa
 Pequeno-almoço. Saída para a grande cidade de Mu-

nique a principal cidade da Baviera. Mas a visita aos Caste-
los de Ludwig ficaria incompleta sem a visita ao Castelo de 
Linderhof, o mais pequeno de todos mas o único que ele 
viu acabado. Apesar de dimensões reduzidas, sobretudo 
quando comparado com o Neuschwanstein, nem por isso 
menos valioso com uma riqueza imensa de detalhes. Ins-
pirado no Palácio de Versailles, também os jardins não dei-
xam dúvidas. No interior, as tapeçarias, os espelhos, o luxo 
reproduzindo o que vira ao visitar uma única vez Versailles. 
A viagem continua para Munique. Almoço livre. Tempo li-
vre. Em hora a indicar transporte ao Aeroporto, formalida-
des e embarque de regresso a Lisboa, voo TAP. Chegada e 
fim dos nossos serviços.

•  Passagem aérea Lisboa / Frankfurt / Lis-
boa, voo regular, em classe turistica com 
franquia de 1 volume de bagagem (má-
ximo 23kg);

•  Transporte local em autocarro de tu-
rismo;

•  Pensão completa desde o jantar do 
1º dia ao pequeno-almoço do último 
dia;

•  Visitas conforme indicado com guia lo-
cal em português;

•  Taxas de serviço e IVA;
•  Delegado acompanhante Lusanova de 

Lisboa a Lisboa;
•  Taxas Aeroportuárias no valor de 

140,00 € (Suj. a alteração);
•  Seguro de Viagem.

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições;
•  Gratificações;
•  Tudo o que não estiver indicado como 

incluído no programa.

Serviços Incluídos:

2018:
Maio: 24
Julho: 29

Datas de partida 

1º Dia – Lisboa / Frankfurt / Wurzburg
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas antes 

da partida. Encontro com o nosso delegado, formalidades 
e embarque em voo TAP com destino a Frankfurt. Chega-
da, assistência e saída para início de um dos roteiros mais 
belos da Europa. Partida para Wurzburg, nas margens 
do Rio Mein, rodeada de vinhedos. Apesar de totalmente 
destruída durante a II Guerra Mundial, foi rapidamente re-
cuperada e mostra-nos a característica arquitetura alemã 
com casas coloridas embelezadas com flores bem colori-
das. É considerada uma das joias da Estrada Romântica. 
Visita à Residenz – o Palácio dos Bispos-Príncipes, num 
barroco magnífico, com jardins magníficos e classificado 
pela UNESCO como Património da Humanidade. A “Ra-
thaus” com pinturas quinhentistas na fachada, a Torre, a 
Markplatz, na Alte Mainbrucke que é a mais antiga ponte 
sobre o Rio Mein, e foi mesmo a primeira ponte construída 
em pedra na Alemanha. Jantar e alojamento.

2º Dia – Wurzburg / Rothenburg O.d. Tauber
Pequeno-almoço. Saída para Rothenburg Ob Der Tauber 
uma das joias da Rota Romântica, considerada a mais bem 
preservada cidade medieval da Europa, com 42 torres e 
portões que lhe conferem uma silhueta inconfundível. 
Ruas estreitas, pequenas casas centenárias com telhados 
inclinados, sacadas floridas, fontes, igrejas, praças, torres, 
portões e adegas, dão a sensação de que o tempo ali pa-
rou. A Marktplatz, é a grande praça, onde se encontra a 
Rathaus que engloba dois edifícios, o renascentista do sé-
culo XVI e o gótico mais antigo. Como curiosidade, o relógio 
astronómico que a certas horas, bonecos mecânicos movi-
mentam-se para contar a história do Meistertrunk. Almo-
ço na cidade. De tarde, passeio pelas muralhas. Resto da 
tarde livre para “sentir” a cidade, tomar uma cerveja numa 
das muitas esplanadas da cidade, etc. Jantar e alojamento.

3º Dia – Rothenburg O.d.tauber / Dinkelsulh / 
Augsburg
Pequeno-almoço. Saída para Dinkelsbulh cidade rodeada 
de muralhas, e que mantem muitos edifícios construídos 
em enxaimel. Após esta visita, seguiremos para Noerdigen 
a terceira cidade rodeada de muralhas que encontramos 
neste roteiro. É uma das mais pequenas vilas da Estrada 
Romântica, construída dentro de uma cratera resultan-
te do impacto da queda de um meteorito. Apesar de ser 
a mais antiga cidade muralhada desta Estrada, é a que a 
conseguiu manter intacta. Seguimos para Augsburg a ter-
ceira maior cidade da Baviera, a segunda cidade mais an-
tiga da Alemanha, e que foi “cidade livre” por mais de 500 
anos. Almoço. De tarde, visita desta importante cidade que 
mantem uma das poucas sinagogas sobreviventes do Ho-
locausto. Nasceu nesta cidade Leopoldo Mozart o pai de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Visita da Catedral Sta Maria, 
apenas um dos vários edifícios a merecer a nossa aten-
ção – igrejas, edifícios públicos e casas privadas, a Câmara 
Municipal, e o impressionante Schaezlerpalais em estilo 
rococó belíssimo. Jantar e alojamento.

4º Dia – Augsburg / Landsberg / Wierkirche / Fus-
sen
Pequeno-almoço. Saída para Landsberg Am Lech, nas 
margens do Rio Lech, e que se tornou famosa pela sua pri-
são onde esteve Adolfo Hitler, e onde escreveu o seu livro 
Mein Kampf juntamente com Rudolf Esse. É uma charmo-

DESTAQUES
Uma Estrada de Sonho e os Castelos En-
cantados de Ludwing
Criada após a IIGG para mostrar como a 
Alemanha era muito mais do que des-
truição, a Estrada Romântica envolvia 
estradas, caminhos, vilarejos com casas 
típicas alemãs, pequenas cidades cheias 
de encanto, castelos, palácios, paisagens 
de uma beleza surpreendente com os 
Alpes sempre a espreitar. O êxito desta 
Rota foi tal que perdura até aos nossos 
dias. Quase 400km de uma Rota de Culto! 
E afinal estamos na Via Claudia Augusta 
dos Romanos!

Em quarto duplo 1.888 €
Supl. quarto individual 295 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):

Vale do Reno

Itinerário:

Wurzburg · Rothenburg O.d.Tauber · Dinkelsulh · Augsburg ·  
Landsberg · Wierkirche · Fussen · Castelos Do Rei Louco · Munique

Rota Romântica (Alemanha)

Desde

1.888
€

6
Dias
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Cidade Hotel

Wurzburg Hotel Mercure am Mainufen
Rothenburg 
O.d.tauber Prinz Hotel
Augsburg Intercity Hotel
Fussen Schlosskrone Hotel

Hotéis Previstos 4H / 3H (ou similares)::



9
Dias

Desde

2.540
€

Ljubljana · Bled · Postjona · Rijeka · Parque Nacional Plitvice ·  
Split · Trogir · Dubrovnik · Montenegro · Cruzeiro às Ilhas Elaphiti

2018:
Setembro: 3

Datas de partida  
(Mínimo 20 participantes):

Itinerário:
val, e que está sob proteção da UNESCO, graças às suas 
inúmeras riquezas como a Torre Kamerlengo, a Igreja 
de S. Ivan, as antigas muralhas da cidade, a catedral de 
St. Lawrence e muito mais. Regresso a Split. Jantar e 
alojamento.

6º Dia – Split / Dubrovnik
Pequeno-almoço. Saímos em direção a outra cidade 
não menos bonita – Dubrovnik. Almoço. A tarde será 
dedicada a visitar esta pequena “pérola” do Adriáti-
co, cidade Património da Humanidade que a UNESCO 
classifica como um dos melhores conjuntos arquitetó-
nicos em todo o mundo: o Palácio Rector, a Catedral, os 
Mosteiros Dominicano e Franciscano com a espetacular 
farmácia do séc. XIV, etc. Jantar e alojamento.

7º Dia – Dubrovnik / Montenegro / Dubrovnik
Pequeno-almoço. Partida para o país vizinho – Mon-
tenegro atravessando as rudes paisagens das monta-
nhas dos Balcãs. Mas são estas montanhas que ajudam 
a criar recantos – fiordes majestosos na paisagem des-
te país, que tem o Euro como moeda oficial. Dia intei-
ro de visita à Riviera de Montenegro, com almoço em 
Budva. Elevadas montanhas cujas escarpas abruptas 
descem sobre o mar, oferecem uma beleza muito espe-
cial. Ao longo da Baia de Kotor – o mais profundo fiorde 
do sul da Europa - podem admirar-se diversas peque-
nas localidades. Visita da localidade de Budva, rainha 
da costa do Montenegro, considerada uma das cidades 
turísticas mais bonitas de Montenegro. Regresso à Cro-
ácia. Chegada a Dubrovnik. Jantar e alojamento.

8º Dia – Cruzeiro às Ilhas Elaphiti
Pequeno-almoço. Dia destinado a aproveitar toda a be-
leza do Mar Adriático na Costa da Dalmácia. Vista o fato 
de banho, e embarque num Cruzeiro onde visitaremos 
algumas das Ilhas do Arquipélago das Elaphiti: Ilha de 
Kolocep que será a nossa primeira paragem, e Lopud 
onde haverá tempo para mergulhar em águas cristali-
nas, únicas como só o Mar Adriático pode oferecer. Um 
mar azul, água tépida, um ambiente relaxante. Almoço 
a bordo – um barbecue de peixe. Um dia memorável, 
certamente. Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.

9º Dia – Dubrovnik / Lisboa
 Pequeno-almoço. Os quartos terão de ser liber-

tados até às 11h00; contacte a guia para guardar a sua 
bagagem. Manhã livre para aproveitar o ambiente fan-
tástica do centro histórico da cidade. Em hora a indicar 
transporte ao Aeroporto, formalidades e embarque de 
regresso a Lisboa, via outra cidade da Europa. Chegada 
e fim dos nossos serviços.

1º Dia – Lisboa / Zagreb / Ljubljana
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas antes 

da partida. Encontro com o nosso delegado, formalida-
des e embarque em voo regular com destino a Zagreb, 
via outra cidade da Europa. Chegada ao aeroporto de 
Zagreb, assistência e transporte para Ljubljana, capital 
da Eslovénia. Jantar e alojamento.

2º Dia – Ljubljana / Bled / Ljubljana
Pequeno-almoço. Partida em direção ao Lago Bled, 
um lago que oferece uma paisagem alpina. Passeio de 
barco pelas suas idílicas paisagens. Seguidamente vi-
sita ao Castelo medieval no topo de um rochedo, cujo 
reflexo incide nas suas águas cristalinas. Para além da 
magnífica paisagem pode admirar o Museu do Castelo, 
seguindo-se o almoço. Regresso a Ljubljana e visita 
desta cidade medieval nas margens do rio Ljubljania, 
com os seus numerosos monumentos culturais e histó-
ricos, e o seu antigo castelo que domina toda a cidade. 
Passagem pelo edifício da segunda filarmónica mais 
antiga do mundo, onde Gustav Mahler iniciou a sua 
carreira. Passaremos ainda pelos principais pontos da 
cidade como o edifício da Universidade; a Tromostovje 
(ponte tripla), obra-prima do principal arquiteto eslove-
no Jozef Plecnik; a igreja barroca de Santa Maria, a anti-
ga câmara municipal; a catedral de S. Nicolau; a “Ponte 
do Dragão”; a “Ponte do Sapateiro”, etc. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia – Ljubljana / Postjona / Rijeka
Pequeno-almoço. Saída para Postojna. Iremos fazer 
uma interessante visita às Grutas de Postjona. Com 
cerca de 20km de extensão, são consideradas um dos 
maiores e mais bonitos sistemas de grutas subterrâne-
as de todo o mundo. Almoço. Continuação para Rijeka. 
Jantar e alojamento.

4º Dia – Rijeka / Parque Nacional Plitvice / Split
Pequeno-almoço. Continuação da viagem em direção 
ao Parque Nacional de Plitvice, um mundo mágico de 
lagos, floresta e cascatas. Um dia para contemplar os 
belíssimos cenários desta maravilha natural, que está 
sob a proteção da UNESCO: 16 lagos, bosques, 92 cas-
catas algumas bem pujantes, densa vegetação de faias 
e abetos, água e luz solar formando um verdadeiro mo-
numento natural. Uma Reserva Ecológica e uma das 
últimas zonas da Europa onde vivem ursos e lobos em 
liberdade. Uma breve visita a pé pelos lagos inferiores, 
cuja beleza constitui um dos pontos mais altos desta 
viagem. Almoço. Continuação de viagem até Split. Jan-
tar e alojamento.

5º Dia – Split / Trogir / Split
Pequeno-almoço. Saída para a visita da cidade de Split, 
banhada pelas águas do Mar Adriático e que faz parte 
do Património da Humanidade, pela sua herança roma-
na, pelas suas estruturas góticas e renascentistas, e 
atrações mais recentes. Visita ao Palácio Dioclesiano 
(incluindo as suas famosas ruínas subterrâneas), a Ca-
tedral St. Duje, a rua de Marmontova, etc. Almoço. De 
tarde, saída em direção a Trogir 2.300 anos de tradição 
urbana contínua: gregos, romanos, magiares, turcos, 
venezianos, etc. Visita desta cidade, de aspeto medie-

•  Passagem aérea Lisboa / Zagreb-Dubrov-
nik / Lisboa, via outra cidade em classe 
turística, com transporte de 1 volume de 
bagagem (max 23kg);

•  Transporte local em autocarro de turismo;
•  Pensão completa desde o jantar do 1ª dia, 

ao pequeno-almoço do último dia;
•  Guias locais em Português;
•  Entradas no Palácio Deoclesiano e Catedral 

de Split
•  Catedral de Kotor
•  Mosteiro Franciscano, Palácio Retor e Cate-

dral de Dubrovnik;
•  Passeio de barco em Bled, entrada no Cas-

telo e Museu;
•  Visita às Grutas de Postjona, e Parque Na-

cional de Plitvice;
•  Cruzeiro às Ilhas Elaphiti;
•  Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;
•  Delegado acompanhante Lusanova duran-

te toda a viagem;
•  Taxas aeroportuárias no valor de 249,00 € 

(Suj. a alteração);
•  Seguro de Assistência em Viagem.

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições;
•  Gratificações;
•  Tudo o que não estiver indicado como 

incluído no programa.

Serviços Incluídos:

Croácia | Eslovénia | Montenegro

Em quarto duplo 2.540 €
Supl. quarto individual 449 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):

Cidade Hotel

Ljubljana Union Hotel
Rijeka Neboder
Split Katarina
Dubrovnik Gran Park

Hotéis Previstos 4H (ou similares)::

DESTAQUES
O azul-turquesa do Mar Adriático, a costa 
impressionantemente recortada, o patri-
mónio das cidades medievais, a beleza da 
paisagem alpina refletida em lagos e cas-
catas, o clima ameno, a afabilidade das suas 
gentes – 3 países que se completam para 
uma viagem memorável!

Split
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Varsóvia · Cracóvia · Auschwtitz · Czestochowa · Malbork ·  
Gdansk · Sopot - Gdynia · Torun · Poznan · Berlim · Potsdam

Polónia | Berlim

Desde

2.649
€

11Dias

Varsóvia

Itinerário:
Sindicato Independente da antiga Europa de Leste Socialista 
– o Solidariedade. Jantar em restaurante local. Alojamento.

6º Dia – Gdansk / Sopot – Gdynia / Gdansk
Pequeno-almoço. Saída para visita à “cidade antiga”, que foi 
um importante porto de mar, e centro de construção naval. 
Visita ao Museu do “Solidariedade”, que nos mostra uma 
parte importante da história recente do povo polaco. Seguin-
do para Sopot (estância termal) – visita ao porto de mar, e 
Gdynia outro importante porto de mar. Almoço e visita. Re-
gresso ao Hotel. Jantar e alojamento.

7º Dia – Gdansk / Torun / Poznan
Pequeno-almoço. Partida para Torun, cidade construída à 
beira do Rio Vístula. O seu centro histórico (medieval) está 
também inscrito na lista dos locais classificados pela Unesco. 
Aqui nasceu no sec XV Nicolau Copernicus – astrónomo que 
revolucionou as teorias existentes até então, visita à casa 
onde nasceu. Almoço. De tarde partida para Poznan, cidade 
nas margens do Rio Warta. Foi o primeiro bispado da Polónia, 
criado em 968. Jantar e alojamento.

8º Dia – Poznan / Berlim
Pequeno-almoço. De manhã visita histórica cidade, uma 
das mais antigas do país (a sua Catedral é a mais antiga da 
Polónia), e que foi sempre um importante centro de educa-
ção. Almoço em restaurante local. De tarde, partida para a 
fronteira com a Alemanha, seguindo para Berlim. Jantar e 
alojamento.

9º Dia – Berlim e os seus museus
Pequeno-almoço. Visita da atual capital da República Fe-
deral da Alemanha. Passando pelo “novo centro” da cida-
de, localizado entre o que foi a Berlim Ocidental e a Berlim 
Oriental e onde estão agora os novos edifícios governa-
mentais e o Reichstag com a sua cúpula de vidro, ao longo 
da Potsdamer Platz. Na antiga “Berlim Oriental” vamos 
cruzar as Portas de Bradenburg local mítico da cidade. 
Passagem por Friedrichstrasse onde estão atualmente 
algumas das lojas mais elegantes da cidade. Almoço. À 
tarde visita do Museu Pergamon situado na chamada 
“Ilha dos Museus” - um Património Mundial. Albergando 
valores incalculáveis não podemos deixar de referenciar o 
Altar de Pergamon, a Porta do Mercado da Babilónia, e 
muitos outros valores da cultura. Regresso ao Hotel. Jan-
tar e alojamento.

10º Dia – Berlim / Potsdam / Berlim
Pequeno-almoço. Este dia vai ser dedicado à cidade de Pots-
dam, residência dos reis prussianos do séc. XVII e XVIII. Visita 
ao Castelo e ao Parque de Sanssouci, construção ligada à 
figura de Frederico “O Grande” (ou o “velho Fritz”), que o de-
signou como residência de verão. Trata-se de uma obra-pri-
ma do rococó alemão. Almoço em restaurante local. De tarde 
vamos passear pelas ruas da cidade, com especial referência 
para o Bairro Holandês, a Colónia Russa de Alexandrovka, 
etc. Regresso a Berlim. Jantar de despedida numa cervejaria 
(cerveja incluída). Alojamento.

11º Dia – Berlim / Lisboa
 Pequeno-almoço. Os quartos terão de ser libertados 

até às 11h00; contacte a guia para guardar a sua baga-
gem. Em hora a indicar transporte ao Aeroporto, formalida-
des e embarque de regresso a Lisboa, voo TAP. Chegada e fim 
dos nossos serviços.

1º Dia – Lisboa / Varsóvia / Cracóvia
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas antes 

da partida. Encontro com o nosso delegado, formalidades e 
embarque em voo TAP com destino a Varsóvia. Chegada, e 
continuação para Cracóvia. Jantar e alojamento.

2º Dia – Cracóvia
Pequeno-almoço. De manhã, visita a pé da cidade exce-
lentemente preservada e classificada pela UNESCO como 
Património da Humanidade: a Praça Velha do Mercado (uma 
das maiores da Europa), as muralhas, a Igreja de Sta. Maria, o 
Monte Wawel com o Castelo Real e a Catedral (visita), etc. Vi-
sita ao Museu Czaroryskich, ina ugurado em 1801, sendo por 
isso o mais antigo museu na Polónia. Almoço. Partida para 
visita às Minas de Sal de Wieliczka, uma das maravilhas 
naturais deste país, onde durante 700 anos gerações de mi-
neiros polacos escavaram galerias notáveis. Estas Minas são 
hoje um local protegido pela UNESCO, como herança cultural 
da Humanidade. Jantar em restaurante localizado no bairro 
judeu, onde foi filmado “A Lista de Schindler”. E enquanto sa-
boreia a refeição típica judia haverá acompanhamento por 
música. Regresso ao hotel. Alojamento.

3º Dia – Cracóvia / Auschwtitz / Czestochowa / 
Vasrsóvia
Pequeno-almoço. Saída para Auschwitz. Criado pelos Nazis 
como o maior Campo de Concentração durante a II Guerra 
Mundial, é uma testemunha silenciosa da tragédia humana. 
Em 1979 a UNESCO incluiu-o na sua lista de locais classi-
ficados. Almoço. Continuação para Czestochowa. Visita ao 
Mosteiro de Jasna Góra, o terceiro maior centro de peregri-
nação do mundo católico, e o Santuário Nacional da Polónia. 
Visita à Basílica e Relicário da Virgem Negra – a Rainha da 
Polónia. Continuação para Varsóvia, capital da Polónia, o país 
de Copérnico, de Chopin, de Marie Curie (a primeira mulher a 
receber o Prémio Nobel), do Papa João Paulo II, etc. Jantar e 
alojamento.

4º Dia – Varsóvia
Pequeno-almoço. Dia inteiro dedicado à visita da capital 
polaca. Encontraremos uma cidade excelente exemplo do 
compromisso entre a história e as modernas exigências. A ci-
dade antiga com o Castelo Real que foi totalmente destruído 
durante a IIGG (entrada), a Coluna a Sigismund Waza, a Praça 
do Merc ado, a “Estrada Real” e os seus magníficos palácios, 
igrejas e monumentos. Almoço. De tarde visita ao Palácio 
Wilanow (sec XVII), um belíssimo palácio que tem sobrevivi-
do ao passar dos tempos e das guerras. À noite assistência a 
um concerto num dos palácios de Varsóvia. Será um recital 
de piano composto por duas partes. No intervalo será servido 
um copo de vinho. Jantar em restaurante local. Regresso ao 
Hotel. Alojamento.

5º Dia – Varsóvia / Malbork / Gdansk
Pequeno-almoço. Saída em direção a Malbork, cidade que 
nasceu encostada ao Castelo, e ao Rio Nogat. Durante a 
ocupação Prussiana, em que tinha o nome de Marienburg, 
os cavaleiros teutónicos cobravam portagem sobre o tráfe-
go no Rio, e impuseram o monopólio do comércio do âmbar. 
Almoço. De tarde visita ao castelo que faz parte da lista dos 
locais históricos da Polónia, classificados pela UNESCO. A 
viagem continua para Gdansk, a cidade onde nasceu o único 

Serviços Incluídos:
•  Passagem aérea Lisboa / Varsóvia-

-Berlim / Lisboa, voo regular, em clas-
se turistica com franquia de 1 volume 
de bagagem (máximo 23kg);

• Transporte em autocarro de tu rismo;
•  Pensão completa desde o jantar do 

1ª dia, ao pequeno-almoço do último 
dia, incluíndo 2 jantares com música e 
o último numa cervejaria;

•  Recital de piano em Varsóvia;
•  Visitas conforme indicado;
•  Guias locais em Português ou Espa-

nhol;
•  Taxas de serviço e IVA;
•  Delegado acompanhante Lusanova de 

Lisboa a Lisboa;
•  Taxas Aeroportuárias no valor de 

120,00 € (Suj. a alteração);
•  Seguro de Viagem

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições exeto quando in-

dicado;
•  Gratificações;
•  Tudo o que não estiver indicado como 

incluído no programa;

2018:
Maio: 8

Datas de partida  
(Mínimo 20 participantes):

Cidade Hotel

Cracóvia Hotel Novotel City West
Varsóvia Hotel Novotel Warszawa 

Centrum

Gdansk Hotel Mercure Gdansk  
Centrum

Poznan Hotel Andersia
Berlim Hote X Berlim

Hotéis Previstos 4H (ou similares):

Em quarto duplo 2.649 €
Supl. quarto individual 449 €

Preços por pessoa (mín. 25 pax)

DESTAQUES
Cracóvia * Czestochowa * Auschwitz
Minas de Sal * Varsóvia * Gdansk * Poznan
A rota Histórica da Polónia, cidades clas-
sificadas pela Unesco como Património 
da Humanidade, herança cultural que nos 
transporta a outras eras.
Berlim – a capital renascida da unificação 
natural da Alemanha
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2018: Março: 4
2019: Março: 4

Datas de partida

reza, a História e os costumes da sua gente. O próprio 
edifício é só por si um dos emblemas da cidade. Visita 
guiada, após o que se seguirá o almoço.
Partida à procura de um senhor que todos querem co-
nhecer, e que a todos recebe com um enorme sorriso 
de quem existe para prazer de muita gente: o Pai Natal. 
Numa aldeia próxima de Rovamiemi, junto ao Círculo 
Polar Ártico, diz a tradição que habita o velho senhor 
das barbas. Rodeado de Duendes que o ajudam na sua 
missão de Paz na Terra, espalha amor e ternura, em es-
pecial pelas crianças.
Conte-lhe os seus desejos mais secretos, porque se 
se portar bem já sabe que no próximo Natal terá a sua 
recompensa. Tempo livre para compras. Envie daqui as 
suas lembranças para os amigos e familiares que vão 
ficar encantados por as receber enviadas diretamente 
pelo Pai Natal. É um mundo de fantasia difícil de des-
crever. A Aldeia do Pai Natal é toda ela sonho, ilusão, e 
promessa de um mundo melhor.
Desfrute deste ambiente único. Jantar e alojamento.

4º Dia – Rovaniemi / Helsinquia
Pequeno-almoço no Hotel. Transporte ao aeroporto e 
embarque, em voo domestico com destino a Helsínquia. 
À chegada, visita panorâmica da cidade e transporte ao 
Hotel. Jantar e alojamento.

5º Dia – Helsinquia / Lisboa
 Pequeno-almoço. Em hora a indicar transporte ao 

aeroporto e embarque de regresso a Portugal, voo re-
gular. Chegada. Fim dos nossos serviços.

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Rovaniemi

 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas antes 
da partida. Encontro com o nosso delegado, formalida-
des e embarque em voo TAP com destino a Helsínquia. 
Chegada, mudança de voo e conti nuação para Rovanie-
mi, a capital da Lapónia finlandesa. Chegada, assistência 
e transporte ao Hotel. Jantar e alojamento.
Segundo a cultura do Norte da Europa, esta é a terra 
onde habita o “Pai Natal” e todo o seu séquito de duen-
des. Atualmente é um importante centro internacional 
de turismo, único nos momentos que pode proporcionar.

2º Dia – Renas e Huskies
Pequeno-almoço. Dia dedicado a algumas das grandes 
atrações da região.
Saída em autocarro para visitar uma quinta onde são 
criadas renas, um animal fundamental na cultura dos 
povos da região ártica. É um animal “meio” selvagem, 
apenas sendo recolhidas 2 vezes por ano. São então 
selecionadas as que apresentam maior aptidão para 
aprenderem a puxar trenós. O dono da Quinta explica 
como se conduz um trenó puxado por renas. Depois será 
a sua vez de mostrar a sua destreza nesta atividade. 
E se “sair bem” ser-lhe-á passada a respetiva “Licença 
de Condução de Trenós” puxados a renas.
A viagem continua - Cerimónia da Passagem pelo 
Circulo Polar Ártico – sendo passado o respetivo Cer-
tificado. Seguimos para uma Quinta onde são criados 
“Huskies”, em plena floresta. A “receção” será feita por 
estes encantadores animais sempre curiosos sobre 
quem os visita para ouvir falar deles, a sua natureza, a 
forma como são treinados, e a sua habilidade fantástica 
para puxar trenós. Normalmente cada trenó é puxado 
por 6 cães.
Almoço servido em percurso.
Regresso à cidade. Jantar e alojamento.

3º Dia – Visita à Terra Do Pai Natal
Pequeno-almoço. Demanhã passeio pela cidade até ao 
Artikum o Centro de Ciência, Museu e centro de confe-
rências, dedicado ao enfoque da região ártica, a Natu-

Em quarto duplo 2.254 €
Supl. quarto individual 210 €
Preços 2019 a informar.

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):

Cidade Hotel

Rovaniemi Santa Claus Hotel
Helsínquia Scandic Grand Marina

Hotéis Previstos 4H (ou similares)

DESTAQUES
Numa aldeia próxima de Rovamiemi habita
o velho senhor das barbas que todos que-
rem conhecer.
Conte-lhe os seus desejos mais secretos, 
porque se se portar bem, quem sabe se no 
próximo Natal não terá a sua recompensa!
Renas e huskies completam o Mundo de 
Magia nestas paragens!

Serviços Incluídos:
•  Passagem aérea Lisboa / Helsinquia / 

Rovaniemi / Helsínquia / Lisboa, voo re-
gular, em classe turistica com franquia de 
1 volume de bagagem (máximo 23kg);

•  Pensão completa desde o jantar do 
1ª dia, ao pequeno-almoço do último dia 
excepto o almoço do 4º dia;

•  Visitas conforme indicado com guia local 
em português ou espanhol;

•  Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;
•  Delegado acompanhante Lusanova du-

rante toda a viagem;
•  Aluguer de equipamento para poder pas-

sear na Lapónia confortavelmente: blu-
são, botas, meias, luvas, cachecol, gorro

•  Taxas Aeroportuárias no valor de 
160,00 € (Suj. alteração);

•  Seguro de Viagem;
• Bagageiros

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições
•  Gratificações
•  Tudo o que não estiver indicado como in-

cluído no programa

5
Dias

Desde

2.254
€

Rovaniemi · Renas e Huskies · Visita à Terra do Pai Natal · Helsinquia

Lapónia - A terra mágica do Pai Natal

Lapónia
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HIGHLIGHTS
•  As ilhas de São Tomé e do Príncipe na linha do Equador.
•  Paraíso africano, paisagens da Namíbia e Botswana.
•  Civilizações de contrastes, os mistérios da India.
•  Viajar por Myanmar é como viver um sonho acordado.
•  Kuala Lumpur, Jakarta, Bali e Singapura- exotismo e cultura.
•  As cidades históricas do Brasil, a herança portuguesa e a be-

leza do Rio.
•  De Buenos Aires a Santiago e à Patagónia com cruzeiro austral.
•  O vibrante Canadá, da imponência de Niágara à elegante To-

ronto.
•  Cruzeiro pelos belos rios da Europa – Reno e Mosela.
•  Cruzeiro na Austrália e Nova Zelândia a magia dos antípodas.

ÍNDICE PÁGINAS
Encantos de São Tomé e Ilha do Príncipe 31
Namíbia | Botswana 32-33
Triângulo Dourado com Goa e Bombaim – Ext. Nepal 34-35
Myanmar (Birmânia) 36-37
Malásia | Indonésia | Singapura 38-39
Brasil Cidades Históricas 40-41
Argentina | Chile – Cruzeiro na Patagónia –  
Ext. Ilha da Páscoa 42-43
Canadá Magnífico 44
CRUZEIROS:
Cruzeiro ao longo dos Rios Reno, Main e Mosela  45
Cruzeiro Austrália e Nova Zelândia 46

Templo budista
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7
Dias

Desde

3.590
€

São Tomé · Ilhéu das Rolas · Ilha Do Príncipe

Datas de partida 
2018: Fevereiro: 22 Outubro: 19
2019: Fevereiro: 22

Itinerário:

4º Dia – Ilha Do Príncipe
Pequeno-almoço.
Passeio de barco para conhecer as praias mais boni-
tas desta Ilha Paradisiaca. Almoço pic-nic numa praia 
privada.
Alojamento e jantar.

5º Dia – Ilha Do Príncipe
Pequeno-almoço.
Saida para uma caminhada pela Ilha e explorar cada 
recanto, disfrutando de agradáveis banhos numa cas-
cata com almoço pic-nic.
Regresso ao hotel. Alojamento e jantar.

6º Dia – Ilha Do Príncipe / São Tomé
Pequeno-almoço. Em hora a combinar transfer para o 
aeroporto para voo de regresso a São Tomé.
Chegada a São Tomé e inicio da visita à cidade, Roça 
Monte Café e Jardim Botânico. Almoço em Restauran-
te local. Alojamento e jantar.

7º Dia – São Tomé / Lisboa
 Pequeno-almoço. Os quartos terão de ser liberta-

dos até às 11h00; contacte a guia para guardar a sua 
bagagem.
Em hora a combinar localmente transfer para o aero-
porto, formalidade e embarque de regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Lisboa / São Tomé
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas an-

tes da partida. Encontro com o nosso delegado, forma-
lidades e embarque em voo regular TAP com destino a 
São Tomé.
Chegada, assistência e transfer para o Hotel.
Alojamento e jantar.

2º Dia – São Tomé / Ilhéu das Rolas / São Tomé
Pequeno-almoço.
Esta excursão leva-o através de algumas das mais bo-
nitas paisagens de São Tomé. 
Um dia completo, que combina cultura e praia. Passe 
pela Roça de Água Izé, vila de Ribeira Afonso, Angolares 
e visite o Ilhéu das Rolas e o seu marco do equador. 
Almoço Regresso a São Tome com breve paragem na 
Roça de São João de Angolares.
Alojamento e jantar.

3º Dia – São Tomé / Ilha Do Príncipe
Pequeno-almoço. 
Transfer para o aeroporto e voo para a Ilha do Prínci-
pe. Distribuição dos alojamentos no Hotel. Partida para 
visita à Ilha do Príncipe e explorar os recantos da Ilha. 
Almoço numa Roça.
Regresso ao Hotel e jantar.

•  Passagem aérea Lisboa / São Tomé / Lis-
boa, voo regular, em classe turistica com 
franquia de 1 volume de bagagem (máxi-
mo 23kg);

•  Voo Doméstico São Tomé / Ilha do Príncipe 
/ São Tomé com franquia de 1 volume de 
bagagem (15kg);

•  4 Noites de estadia em São Tomé em regi-
me de Meia Pensão

•  3 Noites de estadia na Ilha do Príncipe, em 
regime de Pensão Completa desde o almo-
ço do 3º dia, ao pequeno-almoço do 6º dia;

•  Itinerário e respetivas visitas especificadas 
no itinerário, com guia em Português;

•  Seguro de assistências em viagem Multi-
viagens VIP (MIP60.000€) com CIV (can-
celamento ou interrupção de viagem) e 
CMFM (cancelamento por motivo de força 
maior);

•  Taxas Aeroportuárias no valor de 357,00 € 
(Suj. a alteração);

•  Taxas de serviço e IVA
•  Bagageiros (1 volume);
•  Delegado acompanhante Lusanova duran-

te toda a viagem;
•  Bolsa de viagem.

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições
•  Gratificações
•  Tudo o que não estiver indicado como in-

cluído no programa.

Serviços Incluídos:

São Tomé

Encantos de São Tomé e Ilha do Príncipe

DESTAQUES
África – um imaginário a que ninguém foge, seja pelas len-
dárias Aventuras de Tarzan, seja pelos documentários tele-
visivos, seja pela história do “Rei Leao”, em todas as idades o 
mítico Continente chama-nos!
E sim o paraíso existe: um povo hospitaleiro e feliz, praias 
desertas, palmeiras esguias, lagoas em pleno mar, mergulho 
entre peixes coloridos, rochas vulcânicas, o imaculado Ilhéu 
das Rolas e o Grau Zero – o Equador!

Cidade Hotel

São Tomé Hotel Pestana São Tomé 
Ilha do Príncipe Bom Bom Resort

Hotéis Previstos 4H (ou similares)

PASSAPORTE
OBRIGATÓRIO

Em quarto duplo 3.590 €
Supl. quarto individual 510 €
Preços 2019 a informar.

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):



Windhoek · Sawkopmund · Brandberg – Costa dos Esqueletos · Twyfelfontein · Palmwag ·  
Parque Nacional Etosha · Kalahari Bushmen · Delta Do Okavango - Botswana · Johannesburgo

Itinerário:
talvez alguns vestígios de caravelas e barcos coloniais 
naufragados.
Jantar e alojamento no Lodge.

5º Dia – Brandberg / Twyfelfontein / Palmwag
Após o pequeno-almoço partida em direção a Pal-
mwag, com várias paragens ao longo do percurso. 
Visita às Organ Pipes e às antigas gravuras na rocha 
de Twyfelfontein antes de entrar em Damaraland e 
cruzar a montanha de Grootberg para passar a noi-
te perto do Oásis de Palmwag. Almoço no percurso.
Este é um dos "waterholes" permanentes usados 
pelo raro rinoceronte do deserto, os elefantes e 
muitas outras espécies, que talvez possa avistar.
Jantar e alojamento no Lodge.

6º Dia e 7º Dia – Palmwag / 
Parque Nacional Etosha
Pequeno-almoço e partida de manhã cedo em 
direção ao Parque Nacional de Etosha, onde 
faremos uma estadia de duas noites em busca dos 
animais selvagens, pelos quais este Parque é tão 
conhecido. 
Uma das noites será passada junto a um charco 
iluminado observando os muitos animais que aqui vêm 
para beber.
Durante o segundo dia será percorrido o parque em 
safari.
Refeições incluídas: pequeno-almoço, almoço e jantar.
8º Dia – Parque Nacional Etosha / Kalahari 
Bushmen
Depois do pequeno-almoço, partida do Parque Na-
cional de Etosha, em direção ao Deserto do Kalahari 
para visitar uma das últimas vilas de Bushman ainda 
existente. 
Almoço. 

1º Dia – Lisboa / Windhoek
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas an-

tes da partida. Encontro com o nosso delegado, for-
malidades e embarque em voo regular com destino a 
Windhoek, via outra cidade.
Refeições e noite a bordo.

2º Dia – Windhoek - Namibia
Chegada a Windhoek e transporte para o hotel.
Distribuição dos alojamentos. Partida para uma visita 
a Windhoek para conhecer a diversidade desta Capital.
Jantar, num dos restaurantes locais.
Alojamento no hotel.

3º Dia – Windhoek / Sawkopmund
Pequeno-almoço. Saída pelo Deserto, em direção a 
Swakopmund. Almoço. À tarde, tempo para explorar 
esta cidade de férias e oportunidade de participar em 
algumas atividades como o Quad Biking, Sand Boar-
ding e Sky diving (por conta própria).
Jantar e alojamento.

4º Dia – Sawkopmund / Brandberg – 
Costa dos Esqueletos
Após o pequeno-almoço partida em direção a Bran-
dberg, através da Costa dos Esqueletos, até à colónia 
de Focas em Cape Cross onde milhares de focas po-
dem ser vistas em terra. 
Almoço no percurso. Continuação da visita às pinturas 
rupestres de Bushman em Brandberg, onde passare-
mos a noite no sopé da montanha.
Durante a estadia, é possível ter a oportunidade de 
ver os raros elefantes do deserto e com alguma sorte 

Namíbia

2018:
Julho: 01

Datas de partida 

Namíbia | Botswana

DESTAQUES
Namibia - Paraíso para fotógrafos com 
paisagens tão inesperadas quanto inesque-
cíveis, como a mítica Costa dos Esqueletos 
e seus navios encalhados, o Deserto do Na-
mibe, o parque Nacional de Etosha e o luxo 
de poder contemplar um céu austral repleto 
de estrelas!
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Desde

6.800
€

13
Dias

PASSAPORTE
OBRIGATÓRIO



•  Passagem aérea voo regular, em classe turis-
tica com franquia de 1 volume de bagagem 
(máximo 23kg);

•  Transporte local em veiculo  proprio de 16 lu-
gares;

•  Alojamento nos Hotéis e Lodges turísticos 
indicados, ou similares;

•  Visitas conforme itinerário, acompanhadas 
de guias/motoristas locais em inglês;

•  Todas as refeições indicadas no itinerário (18);
•  Seguro de Assistência em Viagem VIP (MIP 

60.000€) com CIV (cancelamento ou inter-
rupção de viagem) e CMFM (cancelamento 
por motivo de força maior);

•  Taxas Aeroportuárias no valor de 270,00 € 
(Suj. a alteração);

•  Taxas hoteleiras, de serviço e IVA
•  Bagageiros (1 volume);
•  Delegado acompanhante Lusanova durante 

toda a viagem
•  Bolsa de Viagem

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições;
•  Gratificações;
•  Quaisquer outros serviços não mencionados.

Serviços Incluídos:
11º Dia – Okavango / Johannesburgo
Pequeno-almoço. Transporte ao aeroporto de Maun e 
embarque para Johannesburgo. Chegada, transporte 
ao hotel. Jantar e alojamento.

12º Dia – Johannesburgo / Luanda / Lisboa
Pequeno-almoço e transporte para o Aeroporto. 
Partida para Lisboa, via Luanda. Refeição e noite a 
bordo.

13º Dia – Lisboa
 Chegada. 

Fim dos nossos serviços.

A tarde é passada com estas pessoas fascinantes, 
conhecendo a sua cultura, tradições, história e tudo 
mais sobre a sua maneira de viver isolados no meio 
do deserto.
Jantar e alojamento no Lodge.

9º Dia e 10º Dia – Delta Do Okavango - 
Botswana
O Okavango cria um dos poucos deltas interiores do 
mundo e um ecossistema exclusivo que suporta uma 
enorme variedade de animais e plantas criando uma 
das obras-primas da natureza.
Estadia de duas noites ao lado do Rio Okavango. 
Tempo para uma viagem num Mekoro tradicional no 
delta explorando as várias ilhas ao redor. Haverá tam-
bém tempo para simplesmente relaxar e absorver a 
serenidade da área. Oportunidade de aprender mais 
sobre os animais e plantas com os guias locais, mas 
também interagir e ter a oportunidade de aprender 
mais sobre as pessoas e seu modo de vida nesta área 
isolada. Alojamento no Lodge.
Refeições incluídas: pequeno-almoço, almoço e jan-
tar.

Botswana
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Cidade Hotel

Windhoek Hotel Safari
Sawkopmund Le Bon Hotel
Brandberg Brandberg Lodge
Palmwag Palmwag Lodge
Parque Nacional 
de Etosha

Okaukeujo Restcamp e 
Namutoni Restcamp

Kalahari Bushmen Tsumkwe Lodge
Delta do 
Okavango Swampstop Lodge

Caprivi Namushasha River Lodge

Hotéis e Lodges Previstos (ou similares):

Em quarto duplo 6.800 €
Supl. quarto individual 565 €

Preços por pessoa (mínimo 15 participantes):



Delhi · Agra · Jaipur · Goa · Bombaim + 
Extensão ao Nepal: Kathmandú · Swayabunath · Patan

2018:
Setembro: 22

Datas de partida 

Itinerário:
Almoço
Regresso a Jaipur para visitar o Palácio da Cidade, 
um complexo de pequenos palácios, jardins e pá-
tios; e o Observatório Astronómico. Paragem junto 
ao Palácio dos Ventos.
Alojamento e jantar.

6º Dia - Jaipur / Goa
Pequeno-almoço.
Em hora a combinar localmente transfer para o 
aeroporto para voo domestico para Goa (via Bom-
baim). 
Goa é uma das melhores praias da Índia por muitas 
razões: areia fina, belas casas ao velho estilo portu-
guês, velhas igrejas, mar belíssimo abundante de pei-
xes e mariscos, um ambiente descontraído, hotéis de 
várias categorias.
Distribuição dos alojamentos e jantar.

7º Dia – Goa
Pequeno-almoço.
Classificada pela UNESCO como Património da Hu-
manidade, Goa merece toda a atenção. Visita de 
dia inteiro aos pontos de maior interesse turístico 
da antiga colónia portuguesa, onde alguns edifícios 
foram convertidos em museus. 
Visita à Basílica do Bom Jesus - local de peregri-
nação para cristãos e hindus; à Catedral de Santa 
Catarina, a maior igreja da Ásia com 14 altares; e 
Panjim (Nova Goa) a capital, onde terá tempo livre 
para compras. 
Almoço em Restaurante local
Alojamento e jantar.

8º Dia - Goa
Pequeno-almoço.
Dia completamente livre para aproveitar a excelen-
te praia. Estadia em pensão completa.

9º Dia - Goa / Bombaim / Lisboa
Pequeno-almoço.
Em hora a combinar localmente transporte ao 
aeroporto e voo para Bombaim. Chegada e visita 
panorâmica da maior cidade da Índia e sua capital 
comercial: Dhobi Ghats, uma gigantesca lavanda-
ria a céu-aberto; Memorial Ghandi; Colina Malabar; 
Torre do Silêncio; Jardins Suspensos; Marina Drive; 
Porta da Índia, símbolo da cidade e Museu Príncipe 
de Gales, de arquitectura mourisca e gótica. Almo-
ço em Restaurante local. Jantar e transporte para 
o aeroporto e embarque com destino a Lisboa via 
outra cidade. Noite e refeições a bordo.

1º Dia - Lisboa / Delhi
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas 

antes da partida. Encontro com o nosso delegado, 
formalidades e embarque. Partida com destino a 
Delhi, via cidade de ligação. Chegada, recepção de 
Boas-Vindas e transporte ao hotel. Distribuição 
dos alojamentos.

2º Dia - Delhi
Pequeno-almoço.
Delhi a cidade de contrastes! De manhã, visita à 
parte antiga: Raj Ghat, um memorial a Mahatma 
Ghandi; Forte Vermelho e Jama Masjid, uma das 
maiores mesquitas da Ásia.
Almoço em Restaurante local
À tarde visita da Nova Delhi, que reflete o legado 
britânico: Minarete Qutub; Túmulo de Humayun em 
estilo indo-persa; a Porta da Índia e panorâmicas 
do Parlamento e Rashtrapati Bhawan, a casa do 
presidente. 
Alojamento e jantar.

3º Dia - Delhi / Agra
Pequeno-almoço.
Saída para Agra. Visita a um dos monumentos mais 
famosos do mundo - o Taj Mahal, uma das maravi-
lhas do Mundo, um monumento ao amor. Este é um 
dos grandes postais ilustrados da Índia. E para que 
esta visão fique na sua memória, a chegada far-
se-á em carruagens puxadas por cavalos (ou Tuk-
tuk). Almoço. Continuação para o Forte de Agra, a 
fortaleza do Império Mogol, com visita à Sala de 
Audiências e aos Pavilhões Reais.
Regresso ao Hotel. Alojamento e jantar.

4º Dia - Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur
Pequeno-almoço.
Visita a Fatehpur Sikri, hoje uma cidade fantasma, 
outrora repleta de palácios e mesquitas. Continua-
ção para Jaipur, “A Cidade Rosa”. Almoço. Os reinos 
do Rajastão são um grande legado na história. Uma 
terra cheia de fortes invencíveis, magníficos palá-
cios, paisagens de dunas e lagos serrenos.
Distribuição dos alojamentos. Jantar.

5º Dia - Jaipur (Amber)
Pequeno-almoço.
Excursão ao Forte de Amber, com subida em jeep 
ou em elefante (suj. a disponibilidade). 

•  Passagem aérea Lisboa / Delhi - Bombaim / 
Lisboa, voo regular, em classe turistica com 
franquia de 1 volume de bagagem (máximo 
23kg);

•  Voos internos Jaipur / Goa (via Bombaim) 
e Goa / Bombaim em classe turistica com 
franquia de 1 volume de bagagem (máximo 
15kg);

•  8 noites nos hotéis mencionados ou simi-
lares;

•  Pensão completa desde o pequeno-almoço 
do 2º dia, ao jantar do 9º dia;

•  Transporte em autocarro de Turismo com ar 
condicionado;

•  Circuito com guias locais em língua espa nhola;
•  Visitas conforme programa;
•  1 Garrafa de água e 1 toalha refrescante por 

dia nos autocarros;
•  Bagageiros (1 volume);
•  Taxas de serviço e IVA;
•  Taxas Aeroportuárias no valor de 266,00 € 

(suj. a alteração);
•  Seguro de Assistências em Viagem Multivia-

gens VIP (MIP 60.000 €) com CIV (Cancela-
mento e Interrupção da viagem) e CMFM

•  Delegado acompanhante Lusanova durante 
toda a viagem

•  Bolsa de Viagem.

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Visto (valor atual 130,00 €);
•  Quaisquer outros serviços não mencionados.

Serviços Incluídos:

Goa

Triângulo Dourado com Goa e Bombaim

DESTAQUES
Civilizações de contrastes, hábitos, usos e 
costumes de povos que ao longo de sécu-
los, têm despertado o interesse e a cobiça 
do Ocidente.
Os mistérios de opulentos Marajás e Sul-
tões cujas riquezas e extravagâncias ainda 
hoje surpreendem o Mundo
As antigas possessões portuguesas, onde a 
nossa permanência continua bem presente!
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Desde

1.918
€

10 / 14 
Dias

PASSAPORTE
OBRIGATÓRIO

VISTO
OBRIGATÓRIO



10º Dia – Lisboa
 Chegada a Lisboa. 

Fim dos nossos serviços.

Serviços Incluídos:
•  Passagem aérea Bombaim / Kath-

mandu / Bombaim, voo regular, em clas-
se turistica com franquia de 1 volume de 
bagagem (máximo 23kg);

•  Pensão completa desde o jantar do 
9º dia, ao pequeno-almoço do 13º dia;

•  Transporte local em autocarro de Turis-
mo com ar condicionado;

•  Circuito com guias locais em língua espa-
nhola;

•  Visitas conforme programa;
•  Bagageiros (1 volume);
•  Taxas de serviço e IVA;
•  Taxas Aeroportuárias no valor de 

375,00 € (suj. a alteração);
•  Seguro de Assistências em Viagem Mul-

tiviagens VIP (MIP 60.000 €) com CIV 
(Cancelamento e Interrupção da viagem) 
e CMFM;

•  Delegado acompanhante Lusanova du-
rante toda a viagem;

•  Bolsa de Viagem.

(EXTENSÃO AO NEPAL
•  Passagem aérea Bombaim / Kathman-

dú / Dehli, voo regular, em classe tu-
ristica com franquia de 1 volume de 
bagagem (máximo 20kg); 

•  Pensão completa desde o jantar do 9º dia, 
ao pequeno-almoço do penúltimo dia ex-
ceto no 10º dia;

•  Visitas conforme indicado com guia 
local.

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
• Gratificações;
•  Quaisquer outros serviços não mencio-

nados.

Taj Mahal

Extensão ao Nepal
como Património da Humanidade. A cidade tem vários 
monumentos, com finos portões de bronze, esculturas 
impressionantes e guardiães dos templos. Jantar e alo-
jamento.

12º Dia – Kathmandú
Pequeno-almoço. Saída para visita a Bouddhanath 
Stupa, um dos locais mais sagrados no Nepal, para a fé 
Budista. É uma estrutura notável pelas suas dimensões, 
e é a imagem gigante dos pequenos monumentos que 
se encontram nas terras montanhas do povo Sherpa. 
Continuamos a visita em Pashupatinath, onde veremos 
o Templo do Deus Shiva e o chão da cremação, nas mar-
gens do Rio Bagmati. Este é considerado o Santuário 
dedicado ao Deus Shiva mais sagrado de todo o Nepal. 
Almoço. De tarde iremos visitar Bhaktapur uma anti-
ga cidade Newar. Também esta cidade tem uma “Dur-
bar Square” onde está um Palácio construído pelo Rei 
Bhupatindra Malla, e foi residência real até ao sec XVIII. 
Actualmente é uma Galeria Nacional. Passaremos pelo 
Templo Bhairav, seguindo depois para o hotel. Jantar e 
alojamento.

13º Dia – Kathmandú / Dehli
 Pequeno-almoço. Dia livre.

Em hora a combinar localmente transfer para o aero-
porto, e embarque de regresso a Portugal, via cidade de 
ligação. Noite e refeições a bordo.

14º Dia – Lisboa
 Chegada a Lisboa. Fim dos nossos serviços.

9º Dia - Goa / Bombaim
Pequeno-almoço.
Em hora a combinar localmente transporte ao aeropor-
to e voo para Bombaim. Chegada e visita panorâmica 
da maior cidade da Índia e sua capital comercial: Dhobi 
Ghats, uma gigantesca lavandaria a céu-aberto; Me-
morial Ghandi; Colina Malabar; Torre do Silêncio; Jardins 
Suspensos; Marina Drive; Porta da Índia, símbolo da ci-
dade e Museu Príncipe de Gales, de arquitectura mou-
risca e gótica. Almoço em Restaurante local. Jantar e 
alojamento.

10º Dia – Bombaim / Kathmandú
 Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto e voo 

para Kathmandú (Nepal). Chegada e transfer para o Ho-
tel . Jantar e alojamento.

11º Dia – Kathmandú / Swayabunath / Patan / 
Kathmandú
Pequeno-almoço.
Dia dedicado à visita da capital do Nepal, cheia de tem-
plos e pátios: Praça de Durbar onde nos vamos em-
brenhar na arquitectura medieval da cidade, visita ao 
Hanuman Dhoka (o nome do Deus Macaco), onde está o 
Palácio dos Reis Malla (séc XIV). Passaremos depois pela 
casa da Deusa Kumari Bahal guardada por dois impo-
nentes leões de pedra (visita). Almoço.
De tarde vamos sair da cidade para visitarmos Swayam-
bhunath cidade classificada pela UNESCO como Patri-
mónio da Humanidade, um dos locais mais gloriosos 
em todo o mundo para o Budismo. Continuamos para 
Patan cidade fundada no ano 250AC. Planeada num 
formato circular com “stupas” budistas em 4 cantos, o 
complexo da sua Praça Durbar, é outro local classificado 

Itinerário:
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Cidade Hotel

Dehli Holiday Inn Mayur Vihar 
Agra Crystal Sarovar Premier
Jaipur Ramada Jaipur
Goa Cidade de Goa
Bombaim Hilton Munbai International Airport
Kathmandú Hotel Himalaya

Hotéis Previstos 4H (ou similares):

Em quarto duplo 1.137 €
Supl. quarto individual 180 €

Preços por pessoa (mínimo 10 participantes):

Em quarto duplo 1.918 €
Supl. quarto individual 387 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):



Itinerário:
a soberania do território. A permanência dos Portugueses 
prolongou-se e deixou marcas na população local. Lápides 
tumulares do séc. XVIII, nas ruínas de uma igreja católica, 
com inscrições em língua nativa e em português provam que 
a língua portuguesa era ainda usada. Regresso a Yangon. Al-
moço seguido de passeio em Yangon pela zona residencial 
de belas casas construídas durante o domínio britânico.
Regresso ao hotel ao final da tarde. Jantar e alojamento.

5º Dia – Yangon / Lago Inle
Pequeno-almoço. Transporte para o aeroporto e embarque 
em voo doméstico com destino a He Ho, na Província de Shan. 
Continuação para Pindaya uma pequena cidade a 60km do 
aeroporto, local de peregrinação budista. Visita às Grutas com 
milhares de estátuas de budas. Almoço. De tarde, continu-
ação até Nyaung Shwe para atravessar o Lago Inle, um dos 
mágicos lagos de Myanmar, até chegar à Ilha de Inle.
Com 22 Kms de comprimento e 11 de largura, o Lago Inle 
está situado a 1328 metros de altitude e é um dos destinos 
turísticos mais populares da Província de Shan, com casas 
lacustres, aldeias típicas, mosteiros e pagodes budistas nas 
suas margens.
Jantar e alojamento.

6º Dia – Lago Inle
Pequeno-almoço. Passeio de barco pelo lago até à aldeia 
típica de Pa-ho em Indein. 1h15m de viagem admirando 
a vida diária dos Inthas, os habitantes locais, com as suas 
técnicas ancestrais de pesca, agricultura e manufatura de 
artesanato e os jardins flutuantes. Visita ao Pagode Phaung 
Daw Oo no centro do Lago, principal centro espiritual da re-
gião. Almoço.
De tarde, visita à aldeia de In Paw Khon onde se produz seda 
a partir do lótus e a uma fábrica artesanal, onde são feitos os 
típicos charutos birmaneses. Regresso ao hotel.
Jantar e alojamento.

7º Dia – Lago Inle / Bagan
Pequeno-almoço. De manhã, transporte para o Aeroporto 
de He Ho e embarque em voo doméstico com destino a 
Bagan.
Chegada à primeira capital birmanesa (séc. XI-XIII) que ainda 
é hoje uma das cidades mais sagradas do Sudoeste Asiá-

1º Dia – Lisboa / Yangon (Via Dubai)
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas antes 

da partida. Encontro com o nosso delegado, formalidades e 
embarque com destino ao Dubai.
Chegada. Mudança de avião e continuação da viagem com 
destino a Yangon.
Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Yangon
Chegada ao Aeroporto de Yangon. Formalidades, assistência 
e transporte ao Hotel.
Primeiro contacto com a antiga capital birmanesa, cidade de 
5 milhões de habitantes banhada pelos Rios Yangon e Bago. 
É uma cidade verde, cheia de jardins e arvoredo, onde so-
bressai o dourado de templos e pagodes.
Jantar e alojamento.

3º Dia – Yangon
Pequeno-almoço. De manhã, visita da antiga Rangum, ago-
ra Yangon que significa em birmanês “Cidade sem Inimigos”, 
e que foi o seu nome desde meados do séc. XVIII até à toma-
da pelos britânicos, em meados do séc. XIX. Visita ao Pagode 
Botahtaung que significa literalmente “Mil Oficiais Militares” 
devendo o seu nome à enorme escolta que acompanhou as 
relíquias de Buda até à India há mais de 2000 anos. Almoço. 
De tarde, continuação das visitas: Pagode de Kyaukhatagy 
que alberga um enorme Buda Reclinado, erigido no séc. XIX; 
Pagode Shwedagon um dos mais belos e sagrados de Yan-
gon, apesar de várias vezes saqueado e sucessivamente re-
construído. Com os seus dourados e pedras preciosas, é um 
marco no Mundo Budista. É a glória dourada da Birmânia.
Regresso ao Hotel ao final da tarde. Jantar e alojamento.

4º Dia – Yangon / Thanlyn / Yangon
Pequeno-almoço. Saída para Thanlyin, uma pacata cidade 
situada nas margens do Rio Bago, a cerca de 1 hora da ca-
pital. Visita ao Pagode Ye Le (Kyauktan), construído numa 
ilha. Nesta cidade a que chamavam Sirião instalaram-se nos 
finais do séc. XVI, os Portugueses que, após jogos de poder 
com a Corte local, tomaram partido sobre a quem pertencia 

Myanmar

Yangon · Thanlyn · Lago Inle · Bagan · Mandalay · Amapura · Mingun

Myanmar (Birmânia)

DESTAQUES
Um povo que vive sem pressas, centrando a 
sua vida à volta de um mosteiro!
Os incríveis milhares de templos em Bagan 
– a antiga capital dos Reinos da Birmânia, a 
beleza serena do Lago Inle, Mandalay o mi-
lenar centro cultural birmanês!
Viajar por Myanmar é como viver um sonho 
acordado!
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2019
Março: 03

Datas de partida 

Desde

3.979
€

12
Dias

PASSAPORTE
OBRIGATÓRIO

VISTO
OBRIGATÓRIO



•  Passagem aérea Lisboa / Dubai / 
Yangon / Dubai / Lisboa, voo regu-
lar, em classe turistica com franquia 
de 1 volume de bagagem (máximo 
30kg);

•  Passagem aérea Yangon / He Ho / 
Bagan / Mandalay / Yangon, voos 
domésticos, em classe turistica com 
franquia de 1 volume de bagagem 
(máximo 20kg);

•  Pensão completa desde o jantar do 
2º dia, ao pequeno-almoço do 11º 
dia;

•  Visitas conforme itinerário, com 
acompanhamento de guias locais em 
espanhol;

•  Transportes locais em autocarros de 
grande turismo com ar condicionado;

•  1 Garrafa de água e 1 toalha refres-
cante por dia nos autocarros;

• Bagageiros (1 volume);
•  Seguro de Assistência em Viagem 

VIP (MIP 60.000€) com CIV (cance-
lamento ou interrupção de viagem) e 
CMFM (cancelamento por motivo de 
força maior)

•  Taxas hoteleiras, de serviço e IVA
•  Taxas Aeroportuárias no valor de 

360,00 € (su jeito a alteração);
•  Delegado acompanhante Lusanova 

durante toda a viagem;
•  Bolsa de Viagem.

Os Preços não incluem :
•  Visto da Birmânia (valor atual 

USD 50)
•  Bebidas às refeições
•  Gratificações
•  Quaisquer outros serviços não men-

cionados

Serviços Incluídos:
10º Dia – Mandalay / Mingun / Mandalay
Pequeno-almoço. De manhã saída para o cais e início 
de um passeio de barco (aprox. 1 hora) no Rio Ayeya-
rwaddy em direcção a Mingun, povoação ao norte de 
Mandalay.
Passagem pelas ruinas de Pahtodwgyi (séc. XVIII), pelo 
Sino de Mingun (90 toneladas) um dos maiores do 
mundo, e Pagode Branco de Hsinbyume. Regresso a 
Mandalay de barco com almoço a bordo.
De tarde, visita de Mandalay: Pagode Mahamuni com 
a impressionante estátua de Buda coberta de ouro; Ta-
peçarias Kalaga trabalhadas segundo técnicas outrora 
usadas nas peças para a Corte Real; Pagode Kuthodaw 
com 729 pedras de mármore com escrituras budistas, 
que o tornam o “maior livro do mundo”. Subida ao Mon-
te Mandalay para apreciar o pôr-do-sol.
Jantar em restaurante local. Alojamento.

11º Dia – Bagan / Yangon / Lisboa (Via Dubai)
Pequeno-almoço. Transporte ao aeroporto e partida 
para Yangon.
Chegada e mudança de avião. Formalidades de embar-
que e continuação da viagem para o Dubai. Refeições e 
noite a bordo.

12º Dia –Dubai / Lisboa
 Chegada ao Dubai. Mudança de voo e continuação 

da viagem de regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

tico. Com mais de 2200 pagodes, visita a alguns dos seus 
locais mais notáveis: Pagode Dourado Shwezigon, Templo 
Gubayaukgyi com frescos que reproduzem a escrita em 
“Mon”, Templo Htlilominlo, Templo Nanbaya. Almoço.
De tarde visita ao Pagode Bu Lei Thee e ao Templo Ananda 
uma obra-prima de arquitetura, com imagens de Buda que 
parecem mudar conforme o ângulo que as miramos.
Ao fim da tarde oportunidade de apreciar o pôr-do-sol sobre 
o Rio Ayeyarwaddy.
Jantar e alojamento.

8º Dia – Bagan
Pequeno-almoço. Saída para visita ao Monte Popa, onde foi 
construído um mosteiro budista. Trata-se de um vulcão ex-
tinto que originou este rochedo com mais 1500m de altitude, 
e onde se chega por 777 degraus. No cimo a panorâmica é 
soberba. Almoço e regresso a Bagan para visita aos Templos 
Phayathonzu e Nandamanya com belos murais (séc. XIII).
Visita às Grutas do Mosteiro Kyat Kan seguida de um pas-
seio em charrete, meio de locomoção ainda muito tradicio-
nal nesta região (Nota: pode haver algum desconforto motiva-
do pela poeira dos caminhos). Regresso ao hotel.
Jantar e alojamento.

9º Dia – Bagan / Mandalay / Amapura / Mandalay
Pequeno-almoço. Transporte para o aeroporto bem cedo e 
partida com destino a Mandalay. À chegada, continuação 
para Amarapura, cujo nome significa “cidade da imortali-
dade”. Visita a uma oficina tradicional de produção de seda, 
ao Mosteiro de Mahagandayon, o maior mosteiro budista 
birmanês e ao Mosteiro de Bagaya Kyaung.
Regresso a Mandalay, atravessando a Ponte U Bein, sobre 
o Lago Taungthaman.
Mandalay foi a última capital do Reino da Birmânia, uma 
verdadeira cidade mártir durante a IIGG. A cidade recuperou 
e é de novo o principal centro educacional e económico da 
“Burma Central”. Almoço.
De tarde, viagem até Inwa, antiga cidade real a que os euro-
peus deram o nome de Ava. Visita em charretes passando 
pela Torre de Ava, Mosteiro de Maha Aungmye Bonzan e 
Mosteiro de Bargayar construído em madeira de teca usan-
do troncos de grande dimensão. 
Jantar e alojamento.

Myanmar
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Cidade Hotel

Yangon Park Royal Hotel
Lago Inle Hotel Sanctum
Bagan Hotel Bagan Lodge
Mandalay Hotel Sedona Hotel

Hotéis Previstos 5* (ou similares):

Em quarto duplo 3.979 €
Supl. quarto individual 887 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):



Kuala Lumpur · Jakarta · Ilha de Java · Borodur · Candirejo · 
Bali (Denpasar) · Bali (Nusa Dua) · Singapura

2018:
Outubro: 31

Datas de partida 

Itinerário:
Chegada, receção e transporte para o hotel. Jantar e alo-
jamento.

4º Dia – Jakarta / Ilha De Java (Yogyakarta)
Pequeno-almoço. Transporte para o aeroporto. No per-
curso, breve visita panorâmica da cidade de Jakarta, a 
capital e a maior cidade da Indonésia, com destaque para 
o Monumento Nacional. Formalidades de embarque e 
partida com destino a Yogyakarta – Ilha de Java.
À chegada, receção e transporte para o hotel. Almoço.
De tarde, visita de Yogyakarta, situada no centro sul da 
Ilha de Java, no sopé do vulcão Merapi. É uma região es-
pecial da Indonésia, pois trata-se da única província ain-
da governada formalmente por um sultanato pré-colo-
nial. Fundada em 1755, Yogyakarta, é o coração cultural 
de Java. Visita a uma fábrica tradicional de batique em 
Becak. Oportunidade de assistir a uma demonstração 
desta antiga técnica de tingimento e pintura em tecidos, 
originais da ilha, com oportunidade de a aplicar!
Jantar e alojamento.

5º Dia – Ilha De Java: Yogyakarta / Borodur / 
Candirejo
De manhã cedo, visita ao Templo Borobudur, um dos 
maiores e mais antigos monumentos de que se tem co-
nhecimento, construído com trabalho forçado de gentes 
locais. A construção do Templo de Borobudur, é anterior 
a Angkor Wat no Camboja em três séculos. Soterrado 
sob as cinzas do vulcão e por entre a densa vegetação 
tropical, este importante templo, só foi redescoberto 
em 1815 e recentemente restaurado, sob a égide da  
UNESCO.
Assistência ao inesquecível nascer do sol em Borodur, 
seguido de pequeno-almoço no Hotel Manohara, com 
uma bela vista sobre o Templo Borodur. Visitas à aldeia 
de Candirejo e à vila de Andong, locais tradicionais, ide-
ais para conhecer aspetos da vida quotidiana e cultura 
indonésia. Almoço. Regresso a Yogyakarta. Restante 
tarde livre.
À noite, jantar em restaurante com um tradicional Show 
Ramanayana.
Alojamento.

1º Dia – Lisboa / Kuala Lumpur
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas antes 

da partida. Encontro com o nosso delegado, formalida-
des e embarque com destino a Kuala Lumpur, via cidade 
de ligação.
Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Kuala Lumpur
Chegada ao Aeroporto de Kuala Lumpur. Formalidades, 
assistência e transporte ao Hotel.
À noite, saída para jantar na Torre KL, no Restaurante 
Atmosphere 360, um restaurante panorâmico giratório, 
no cimo da torre a 282 metros de altura.
Regresso ao hotel. Alojamento.

3º Dia – Kuala Lumpur / Jakarta
Pequeno-almoço. De manhã, visita às Grutas Batu, o 
mais importante templo hindu da Malásia, situado nos 
arredores de Kuala Lumpur, admirando os caprichos da 
Natureza e a obra do Homem que aqui construiu este 
complexo religioso hindu. O templo é dedicado ao Deus 
Subramaniam e é o principal centro da impressionante 
celebração religiosa Thaipussama, realizada todos os 
anos.
Restante tempo dedicado a visita panorâmica de Kuala 
Lumpur, passando pelos locais mais caraterísticos des-
ta frenética cidade, tais como: a Mesquita Nacional, 
o Lake Garden, a Praça da Independência, o Palácio 
do Rei, as Torres Gémeas mais altas do Mundo (pa-
ragem para fotos) e o típico bairro Kampung Baru, 
onde a maioria das casas ainda são construídas na 
arquitetura tradicional malaia. Almoço no famoso 
Restaurante “Old China Café”, outrora galeria de anti-
guidades. Tempo livre para percorrer a movimentada 
China Town e o Mercado Central, com as suas lojas 
de artesanato local e regional, antes de regressar ao 
aeroporto.
Formalidades de embarque e partida para viagem com 
destino a Jakarta.

Indonesia

Malásia | Indonésia | Singapura 

DESTAQUES
Kuala Lumpur – capital e maior cidade da 
Malásia onde se respira Mundo consequên-
cia do seu passado, mistura de etnias, cultu-
ras e religiões
Indonésia – com uma rica herança cultural 
islâmica, cristã, hinduísta e pagã, é o país 
com mais ilhas no Mundo (13.000), mas 
com muitos outros locais que dão rosto a 
este paraíso como a incontornável Ilha de 
Bali – a Ilha dos Deuses, ou os belíssimos 
templos de Borobudur. Singapura – cidade-
nação fortemente marcada pela colonização 
britânica, é um dos maiores centros finan-
ceiros no Mundo, onde co-habitam povos 
bem diferentes, onde tanto se festeja o Ano 
Novo do calendário gregoriano, como o Ano 
Novo Chinês, como o Deepavali Hindú.
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Desde

4.197
€

11 
Dias

PASSAPORTE
OBRIGATÓRIO

VISTO
OBRIGATÓRIO



único no Mundo. E não podemos esquecer a passagem 
dos Portugueses por esta Ilha (séc. XVII), onde permane-
ceram durante um século.

10º Dia – Singapura
Depois do pequeno-almoço, visita panorâmica aos prin-
cipais pontos desta cosmopolita cidade-estado: a co-
lorida rua de “Little India”, o Templo Sri Mariamman, o 
mais antigo templo hindu de Singapura, a movimentada 
“Chinatown”, o Jardim Botânico de Singapura, o “pul-
mão verde” do centro da cidade e o Jardim Nacional das 
Orquídeas..
Embarque num cruzeiro a bordo de um barco tradicio-
nal e passeio ao longo do Rio Singapura.
Ainda antes do almoço, paragem numa fábrica de jóias 
para compras – um dos passatempos favoritos dos lo-
cais - ou simplesmente, para apreciar os seus belos e 
finos designs.
Almoço.
De tarde, transporte para a Orchard Road. Tempo livre 
para passeios e compras.
Despedida de Singapura com um Jantar de Frutos do 
Mar no Restaurante Red House Seafood, especializado 
em pratos asiáticos de marisco e um dos mais aprecia-
dos de Singapura.
Após o jantar, transporte ao aeroporto de Singapura. 
Formalidades de embarque e partida para a cidade de 
ligação. Refeições e noite a bordo.

11º Dia – Lisboa
 Chegada, mudança de voo e continuação da viagem 

de regresso a Lisboa. 
Fim dos nossos serviços.

6º Dia – Ilha De Java / Bali (Denpasar)
Pequeno-almoço e saída para visita ao Kraton, o Palá-
cio do Sultão, onde os labirínticos aposentos revelam 
muito da cultura e herança javanesas. Perto encontra-se 
Taman Sari, um complexo de fontes e jardins, manda-
do construir pelo sultão para o seu harém. Continuação 
para visita ao Templo de Prambanan o maior complexo 
de templos dedicado a Shiva na Indonésia. 
Almoço e transporte ao aeroporto de Yogyakarta. For-
malidades de embarque e partida com destino a Denpa-
sar, a capital da Ilha de Bali. Situada entre as Ilhas de 
Java e Lombok, Bali é a mais famosa ilha da Indonésia, 
combinando espetaculares paisagens montanhosas e 
belas praias, com uma cultura vibrante e um povo aco-
lhedor e simpático.
Chegada e receção de Boas Vindas com grinaldas de flo-
res. Transporte para o hotel.
Jantar e alojamento.

7º Dia e 8º Dia – Bali (Nusa Dua)
Estadia no Hotel em regime “Tudo Incluído”.
Dias livres para desfrutar da praia e das facilidades do 
Hotel.
No 8º Dia, Jantar de Despedida, com Show Balinês.

9º Dia – Bali / Singapura
Parte do dia livre.
Em hora a informar, transporte ao aeroporto de Denpa-
sar. Formalidades de embarque com destino a Singapu-
ra, cidade que tem a particularidade de estar implanta-
da em mais de 60 ilhas, e de ser um Estado totalmente 
independente desde 1965, situado ao sul da Península 
Malaia. 
Chegada ao aeroporto de Singapura. Recepção e trans-
porte para o hotel. Alojamento. 
A cidade é um misto de culturas: chinesa, malaia, indiana, 
comunidades árabes, entre outras, dando-lhe um aspeto 

Bali

Serviços Incluídos:
•  Passagem aérea Lisboa / Kuala Lum-

pur-Singapura / Lisboa via outra cida-
de voo regular, em classe turistica com 
franquia de 1 volume de bagagem (má-
ximo 23kg);

•  Passagem aérea Kuala Lumpur / Jakar-
ta / Ilha de Java / Bali / Singapura voo 
regular, em classe turistica com fran-
quia de 1 volume de bagagem (máximo 
23kg);

•  Transporte local em autocarro de turis-
mo com ar condicionado;

•  Visitas conforme itinerário, sob orien-
tação de guias locais em espanhol ou 
inglês;

•  Pensão completa desde o jantar do 
2º dia, ao jantar do 10º dia;

•  Os Espetáculos indicados durante 
2 jantares do programa;

•  Bagageiros (1 volume);
•  Seguro de Assistência em Viagem VIP 

(MIP 60.000€) com CIV com CIV (can-
celamento ou interrupção de viagem) 
e CMFM (cancelamento por motivo de 
força maior);

•   Taxas Aeroportuárias no valor de 
340,00 € (sujeito a alteração);

•  Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;
•  Delegado acompanhante Lusanova du-

rante toda a viagem;
•  Bolsa de Viagem.

Serviços não incluídos
•  Visto da Indonésia (valor atual USD50);
•  Bebidas às refeições (exceto no hotel 

em Bali);
•  Gratificações;
•  Quaisquer outros serviços não mencio-

nados.
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Cidade Hotel

Kuala Lumpur Hotel Intercontinental
Jakarta Hotel Grand Melia Jakarta
Yogyakarta Grand Hyatt Hotel
Bali Hotel Melia Benoa
Singapura Hotel Mandarim Orchard

Hotéis Previstos 5* (ou similares):

Em quarto duplo 4.197 €
Supl. quarto individual 788 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):



Salvador · Belo Horizonte · Ouro Preto · Mariana · Congonhas ·  
Tiradentes - São João Del Rei · Petropolis · Rio de Janeiro

Itinerário:
Pela manhã visita de Belo Horizonte. Visita a Pam-
pulha o bairro onde se encontram os primeiros traba-
lhos do Arquiteto Niemeyer, projetos de paisagismo 
de Burle Max e pinturas de Portinari, considerado um 
pequeno ensaio da arquitetura brasileira contempo-
rânea, que tem o seu ponto máximo em Brasília.
Almoço em Restaurante local.
Saida para Ouro Preto. Chegada e alojamento numa 
Pousada. Em hora a combinar saída para jantar em 
Restaurante local.
Regresso ao Hotel.

6º Dia – Ouro Preto
Pequeno-almoço.
Após pequeno-almoço visita de dia inteiro a Ouro 
Preto. Fundada no início do séc. XVIII é a obra-prima 
da arquitetura colonial brasileira, e reflete a riqueza 
de uma época em que as Minas de Ouro estavam no 
apogeu.
Visita à Igreja de São Francisco de Assis obra-prima 
religiosa brasileira, com projeto arquitetónico, escul-
turas em madeira policromada e pedra-sabão de An-
tónio Francisco Lisboa, o Aleijadinho; Igreja do Pilar 
marco do apogeu das minas com obras de entalhe 
pintadas a ouro; Museu da Escola de Minas: a mais 
completa visão mineralógica do Brasil e curiosidades 
geológicas de outros continentes; Museu do Oratório; 
Palácio dos Governadores, grandes sobrados como a 
Casa dos Contos, Teatro Barroco, etc. Almoço incluído 
em restaurante local.
Jantar em restaurante local e regresso à Pousada.

7º Dia – Ouro Preto / Mariana / Ouro Preto
Pequeno-almoço na Pousada.
Saida para visita a Mariana, a 1ª capital de Minas Ge-
rais fundada em 1711.
Passaremos pela Sé Catedral, Museu Arquidiocesa-
no, Praça Minas Gerais, Casa da Câmara e Cadeia, as 
Igrejas do Carmo e de São Francisco, o Pelourinho. Al-
moço restaurante local. De seguida visita à Mina da 
Passagem.
Regresso a Ouro Preto no final do dia.
Em hora a combinar saída para jantar em Restauran-
te local.
Alojamento na Pousada.

8ºdia – Ouro Preto / Congonhas / Tiradentes
Pequeno-almoço na Pousada.

1º Dia – Lisboa / Salvador
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas an-

tes da partida. Encontro com o nosso delegado, forma-
lidades e embarque em voo regular TAP com destino a 
Salvador.
Chegada, assistência e transporte para o Hotel.
Alojamento e jantar.

2º Dia – Salvador
Pequeno-almoço. Visita de dia inteiro a São Salvador 
da Bahia de Todos os Santos, seu primeiro nome.
Visita ao Forte de Santo António da Barra (Farol da Bar-
ra), seguindo pela cidade alta através do corredor da 
Vitória, Teatro Castro Alves, Forte de São Pedro, Praça 
Castro Alves, mas o grande destaque é para o conjunto 
do Pelourinho, considerado pela UNESCO o mais im-
portante conjunto de arquitetura colonial dos séculos 
XVII e XVIII. Visita à Igreja de São Francisco de Assis 
toda coberta de Ouro, o Largo do Pelourinho (praça 
onde eram castigados os escravos), e a Fundação Jorge 
Amado.
Almoço em restaurante local.
Regresso e jantar.

3º Dia – Salvador
Pequeno-almoço. Visita de dia inteiro às Ilhas de Fra-
des e Itaparica.
Transfer para o cais para embarque. Todo o passeio será 
realizado dentro da Bahia de Todos os Santos com vis-
ta parcial da cidade alta. Paragem para banho de mar 
na Ilha dos Frades, considerada como a mais linda da 
Bahia, de águas cristalinas. Depois seguiremos para a 
Ilha de Itaparica, com paragem na praia de Ponta de 
Areia para almoço.
Regresso a Salvador e jantar.

4º Dia - Salvador / Belo Horizonte
Pequeno-almoço.
Em hora a combinar transfer para o aeroporto, forma-
lidades e embarque para Belo Horizonte. Chegada, as-
sistência e transfer para o Hotel.
Alojamento e jantar.

5º Dia – Belo Horizonte / Ouro Preto
Pequeno-almoço.

Tiradentes

2018:
Setembro: 11

Datas de partida

Brasil Cidades Históricas

DESTAQUES
Recordar a História do Brasil - rica, abran-
gente e repleta de contradições!
Cidades onde o tempo parou, que conser-
vam charme e um valor maior: a História.
E o Rio de Janeiro que continua Lindo!.
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Desde

4.098
€

13
Dias

PASSAPORTE
OBRIGATÓRIO



Serviços Incluídos:
•  Passagem aérea em voo regular Lisboa / 

Salvador / Belo Horizonte-Rio de Janeiro 
/ Lisboa, voo regular, em classe turistica 
com franquia de 1 volume de bagagem 
(máximo 23kg);

•  Transporte em autocarro de turismo;
•  Estadia nos hotéis selecionados ou simi-

lares;
•  Pensão completa desde o jantar do 

1º dia, ao pequeno-almoço do penúltimo 
dia, exceto 4º dia (só jantar);

•  Itinerário e respetivas visitas especifi-
cadas no itinerário, com guia em Portu-
guês;

•  Seguro de Assistência em Viagem Multi-
viagens VIP (MIP60.000€) com CIV (Can-
celamento e Interrupção da viagem);

•  Taxas aeroportuárias no valor de 
398,00 € (Suj. a alteração);

•  Bagageiros (1 volume);
•  Taxas de Turismo e Iva;
•  Delegado acompanhante LUSANOVA du-

rante toda a viagem;
•  Bolsa de viagem.

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições;
•  Gratificações;
•  Tudo o que não estiver indicado como in-

cluído no programa.

11º Dia – Rio De Janeiro
Pequeno-almoço.
Após o pequeno-almoço, visita de dia inteiro à Cidade 
Maravilhosa”.
O Cristo Redentor, localizado na montanha do Cor-
covado a 710 metros acima do nível do mar, é o mais 
famoso cartão-postal do Rio. Vamos até ao bairro 
Cosme Velho, onde o comboio inicia a viagem até a 
estátua atravessando a Floresta da Tijuca. A vista 
panorâmica é espetacular: Rio, Pão de Açúcar, Baía 
de Guanabara, as praias da Zona Sul e a Lagoa Ro-
drigo de Freitas. Seguimos até ao centro do Rio para 
um passeio na área mais antiga e histórica da cidade.
Paragem para almoço em restaurante local.
Continuação para o Aterro do Flamengo em direção 
ao bairro da Urca, onde está localizado o Pão de Açú-
car. A visita é feita em duas etapas, primeiro até ao 
Morro da Urca, a 215 metros de altitude; a segunda 
etapa até ao topo da montanha, com uma vista ainda 
mais espetacular da cidade. Regresso ao Hotel.
Em hora a combinar saída para jantar numa churras-
caria.

12º Dia – Rio De Janeiro / Lisboa
Pequeno-almoço. Os quartos terão de ser libertados 
até às 11h00; contacte a guia para guardar a sua ba-
gagem.
Em hora a combinar transfer para o aeroporto. As-
sistência e formalidades de embarque. Partida com 
destino a Lisboa. Noite e refeições a bordo.

13º Dia – Lisboa
 Chegada a Lisboa. 

Fim dos nossos serviços.

Partida para Congonhas que possui um expressivo 
conjunto de riqueza barroca do maior artista do gé-
nero no Brasil conhecido pelo nome de Aleijadinho. 
No adro do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, 
Aleijadinho esculpiu em pedra-sabão as famosas 
imagens de 12 profetas em tamanho real que são 
visitadas anualmente por milhares de turistas do 
Brasil e de todo o mundo. Em 1985 todo este con-
junto foi classificado pela UNESCO como Património 
Cultural da Humanidade.
Visita aos principais monumentos: Santuário do Bom 
Jesus de Matosinhos, Romaria, Igreja de Nª Sª da 
Conceição, Museu da Imagem e Memória e o Parque 
da Cachoeira. Almoço. Conti nuação da viagem até à 
cidade de Tiradentes. Chegada e alojamento numa 
Pousada.
Jantar em Restaurante local.

9º Dia – Tiradentes - São João Del Rei
Pequeno-almoço. Visita a São João del Rei cujo nome 
foi uma clara homenagem a D. João V de Portugal. 
Fundada por paulistas com o nome de “Arraial Novo 
do Rio das Martes”, o ouro foi a sua vocação. É uma 
das maiores cidades setecentistas mineiras, que fi-
cou quase esquecida no final do “Ciclo do Ouro” em 
finais do séc. XVIII. Almoço.
Regresso a Tiradentes, uma das cidades mais bem 
preservadas no Brasil, mantendo o casario colonial, 
ruas empedradas e belas igrejas barrocas. Vamos 
desfrutar na sua pequena mas lindíssima área ur-
bana visitando a Igreja de Santo António, a Casa do 
Padre Toledo (museu), o Chafariz de S. José, etc.
Regresso ao hotel.
Jantar em Restaurante local.
Regresso à Pousada.

10º Dia – Tiradentes / Petropolis / 
Rio de Janeiro
Pequeno-almoço. Saída para Petrópolis ou a “Cidade 
Imperial” já no Estado do Rio de Janeiro. Fundada por 
D. Pedro II, foram os planos do Imperado Pedro I que 
motivaram a escolha do local após ter passado por 
este local numa viagem pelo “Caminho do Ouro”. Vi-
sita ao Museu Imperial e Palácio Cristal.
Almoço em Restaurante local.
Continuação da viagem até à cidade do Rio de Ja-
neiro.
Alojamento no Hotel. Jantar.

Rio de Janeiro

0idade Hotel

Salvador Sheraton Bahia
Belorizonte Hotel Mercure
Ouro preto Pousada Clássica
Tiradentes Pousada Villa Alegre
Rio de Janeiro Windsor Leme

Hotéis Previstos 4H (ou similares):

Em quarto duplo 4.098 €
Supl. quarto individual 649 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):
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Buenos Aires · Ushuaia · El Calafate – Glaciar Perito Moreno ·  Puerto Natales Parque Nacional 
Torres Del Peine · Puerto Natales Cruzeiro Skorpios ·  Cruzeiro · Punta Arenas · Santiago Del Chile
Extensão à Ilha Da Páscoa

2018:
Outubro: 09

Datas de partida 

Itinerário:
embarque para navegar 1 hora pelo Lago Argenti-
no. Este percurso dá-nos outra perspetiva do gla-
ciar Perito Moreno, uma vez que chegaremos mais 
perto da parede sul do glaciar. Regresso ao Hotel. 
Jantar e alojamento.

7º Dia - El Calafate / Puerto Natales / 
Parque Nacional Torres Del Peine
Pequeno-almoço. Saída para Cerro Castillo, fron-
teira com o Chile. Visitaremos o Parque Nacional 
Torres Del Paine, que alberga o conjunto de mon-
tanhas e lagos mais espectaculares do Mundo. 
Almoço de pic nic. Depois das visitas no Parque 
transfer para Puerto Natales , visita a La Cueva Del 
Milodon, local onde se encontram vestígios de um 
animal herbívoro que ai habitou há 12 000 anos. 
Chegada ao Hotel, distribuição dos alojamentos. 
Jantar.

8º Dia – Puerto Natales Cruzeiro Skorpios
Pequeno-almoço. Dia livre para atividades a gos-
to pessoal. Transporte ao cais e embarque a bordo 
do navio Skorpios III. Instalação em cabines – Co-
berta Parthenon (com janela). Reunião para trans-
missão de dados importantes sobre segurança 
a bordo. Mais tarde, o navio zarpará para a “Rota 
dos Kaweskar”. Através do mítico Estreito de Ma-
galhães e dos canais Kirke, Morla Vicuna, Union, 
Collingwood e Sarmiento começa uma grande 
aventura! Jantar e noite a bordo.

9º Dia – Cruzeiro
Pensão completa a bordo. Chegada ao Glaciar Ama-
lia que avistaremos, desembarcando depois numa 
praia para subir a um miradouro e admirar a paisa-
gem. Regresso abordo, continuação da navegação 
– Glaciar El Brujo, Fiord Calvo. Aqui será feito um 
passeio em barco apropriado para circular por entre 
blocos de gelo. A viagem continua no Skorpios III, 
para o Fiord Das Montanhas.

10º Dia – Cruzeiro
Pensão completa a bordo. Visita ao Fiord de las 
Montañas, donde se poderão observar os 4 glacia-
res que descem desde la Cordillera Sarmiento até 
ao mar. Desembarque para botes de exploração, e 
passeio pelo Fiord. Regresso ao Skorpios III. Segui-
mos navegando em direcção ao Glaciar Bernal. De-
sembarque e inicio de uma caminhada por um pe-
queno bosque nativo. Aquí teremos a oportunidade 
dever um glaciar que já não chega ao mar. Regresso 
ao barco, que se encontra em manobra de abas-
tecimento de agua pura e natural de uma cascata. 
Continuação navegando no Fiord de las Montañas 
podendo ver desde o barco os Glaciares Herman e 
Zamudio. Chegada a Angostura White, desembar-
que, para botes de exploracão, para navegar entre 
ilhas e apreciar a fauna e a flora nativa deste lu-
gar. Regresso ao barco, para nos preparamos para 
o Jantar do Capitão: jantar, festa de despedida e 
baile. Navegação pelo Golfo Almirante Montt.

1º Dia – Lisboa / Madrid
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas 

antes da partida. Encontro com o nosso delegado, 
formalidades e embarque com destino a Madrid, 
mudança de avião e embarque com destino a Bue-
nos Aires. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – Madrid / Buenos Aires
Chegada e transporte ao hotel, distribuição dos 
alojamentos e resto do dia livre.
À noite, jantar em Restaurante local.
Regresso ao hotel. Alojamento.

3º Dia – Buenos Aires
Pequeno-almoço. De manhã, continuação da visita 
de Buenos Aires, em especial da zona norte: Tea-
tro Colon – teatro lírico e de ballet mundialmente 
famoso, Congreso de La Nacion, Avenida de Mayo, 
Monumento de Los Caidos en Malvinas, Cemité-
rio Monumental a destacar a figura de Eva Perón, 
Bairro de Palermo um dos bairros nobres da cidade. 
Almoço em Restaurante local. De tarde ainda pas-
saremos pelo Café Tortoni, bem conhecido pelas 
gentes da cidade. Regresso ao hotel. À noite, jantar 
com Show de Tango em Restaurante local. Regres-
so ao hotel. Alojamento

4º Dia – Buenos Aires / Ushuaia
Pequeno-almoço. Em hora a combinar transpor-
te ao Aeroporto e partida com destino a Ushuaia. 
Chegada a Ushuaia , que é conhecida como a cida-
de mais austral do mundo ou a cidade do Fim do 
Mundo. Recepção e transfer ao Hotel. Alojamento 
e jantar.

5º Dia – Ushuaia / El Calafate
Pequeno-almoço. De manhã, excursão ao Parque 
Nacional Tierra del Fuego. No caminho de Ushuaia 
ao PNTF teremos a oportunidade de observar um 
panorama extraordinário: o Canal Beagle, a Penín-
sula de Ushuaia, os Arquipélagos de Bridges, Willie. 
No “Comboio do Fim do Mundo”, faremos um per-
curso que nos leva ao PN Tierra del Fuego, área 
reservada para protecção do Bosque Subantártico 
com uma extraordinária flora e fauna. Paisagem 
única: a Bahía Ensenada, o Lago Roca e a Bahía 
Lapataia, e poderá observar a flora e fauna locais 
com destaque para os albatrozes e mais 90 espé-
cies de outros pássaros. Transporte privado para o 
Aeroporto e partida com destino a El Calafate. Che-
gada e transporte ao Hotel. Jantar.

6º Dia – El Calafate – Glaciar Perito Moreno
Pequeno-almoço. Saída para uma excursão ao Gla-
ciar Perito Moreno, expoente máximo da erosão do 
gelo continental. Inclui o Safari Náutico. O Glaciar 
Perito Moreno é considerado uma das maravilhas 
da Humanidade. Almoço em restaurante local e 

Bueno Aires

Argentina | Chile – Cruzeiro na Patagónia

DESTAQUES
ARGENTINA – Terra de vastidão, das pam-
pas, das milongas e do tango, dos glaciares 
da Patagónia nas Terras do Fim do Mundo
CHILE – País de paisagens extremas, do De-
serto de Atacama à fria Patagónia e à miste-
riosa e lendária Ilha da Páscoa
CRUZEIRO – Através de uma das regiões 
mais bela e intocada do planeta!
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Desde

6.720
€

15/18
Dias

PASSAPORTE
OBRIGATÓRIO



•  Passagem aérea Lisboa / Buenos Ai-
res-Santiago / Lisboa, voo regular, em 
classe turistica com franquia de 1 vo-
lume de bagagem (máximo 23kg); 

•  Voos Continentais Buenos Aires / 
Usuhaia / El Calafate-Punta Arenas / 
Santiago do Chile, voo regular, em 
classe turistica com franquia de 1 vo-
lume de bagagem (máximo 23kg);

•  Pensão completa desde o jantar do 2ª 
dia, ao pequeno-almoço do penúltimo 
dia exceto 4º, 5º e 8º dias (só jantares);

•  Transporte em autocarro de turismo;
•  Visitas conforme itinerário, com acompa-

nhamento de guias locais em espanhol;
•  Entradas nos Parques Nacionais;
•  Cruzeiro no navio Skorpios III, em cabi-

nes com janela;
•  Taxa Portuária no valor de 35,00 € (Suj. a 

alteração);
•  Bagageiros (1 volume);
•  Seguro de Assistência em Viagem Multi-

viagens VIP (MIP 60.000€) com CIV (Can-
celamento e Interrupção da viagem);

•  Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;
•  Taxas Aeroportuárias no valor de 

523,00 €. (Suj. a alteração);
•  Delegado acompanhante Lusanova 

du rante toda a viagem
•  Trolley de viagem.

(EXTENSÃO À ILHA DA PÁSCOA)
•  Passagem aérea Santiago / Ilha da 

Páscoa / Santiago, voo regular, em 
classe turistica com franquia de 1 vo-
lume de bagagem (máximo 20kg); 

•  Pensão completa desde o almoço do 14º 
dia, ao pequeno-almoço do penúltimo dia;

•  Visitas conforme indicado com guia 
local.

Serviços não incluídos
•  Bebidas às refeições
•  Gratificações
• Taxas locais
•  Quaisquer outros serviços não men-

cionados

Serviços Incluídos:
balneária de luxuosos Hoteis, modernos e altos 
edificios. Regresso e jantar.

14º Dia – Santiago Do Chile• Madrid
Pequeno-almoço. Os quartos terão de ser libertados 
até às 11h00; contacte a guia para guardar a sua ba-
gagem.
Em hora a informar localmente, transporte para o 
Aeroporto. Assistência e formalidades de embar-
que. Partida com destino a Madrid. Refeição e noite 
a bordo.

15º Dia – Madrid / Lisboa
 Chegada ao Aeroporto de Madrid. Mudança de 

Avião em trânsito e partida no voo com destino a 
Lisboa. 
Fim dos nossos serviços.

11º Dia – Punta Arenas / Santiago Del Chile
Chegada a Puerto Natales pela manhã segundo 
condições de vento para atracar no Terminal de 
Puerto Natales. Desembarque seguindo-se a visita 
a Cidade de Punta Arenas, o primeiro núcleo hu-
mano civilizado permanente da Patagônia Austral. 
Transformou-se em poucos anos no mais impor-
tante centro cultural, industrial, comercial da Pa-
tagônia. Almoço. Transporte ao Aeroporto e embar-
que, para Santiago del Chile. Chegada, assistência 
e transporte ao Hotel. Jantar e aloja mento.

12º Dia – Santiago Del Chile
Pequeno-almoço. Visita de dia inteiro à cidade de 
Santiago do Chile, a grande metrópole e capital do 
Chile, com quase 5 milhões de habitantes, situada 
junto à base da Cordilheira dos Andes e aproxima-
damente a 50 km do Oceano Pacífico. Visita às prin-
cipais áreas da cidade, que incluem, além de San-
tiago Central, Providencia, Las Condes e Recoleta. 
Almoço em restaurante local. Jantar em restauran-
te local. Alojamento.

13º Dia – Santiago Del Chile
Pequeno-almoço. Visita de Dia Inteiro a Vina del 
Mar e Valparaiso Saida para Valparaíso, principal 
porto de Chile, declarado Patrimônio da Humanida-
de por Unesco. Continuação da visita para Vina Del 
Mar. Almoço em Vina Del Mar um dos centros de 
veraneio mais importantes da América do Sul, loca-
lizado a 120 Km de Santiago, numa costa rochosa 
de incrivel beleza natural. Com o correr dos anos 
transfor mou-se numa exclusiva e elegante cidade 

Torres del Paine

Extensão à Ilha da Páscoa
16º Dia – Ilha Da Páscoa / Santiago Do Chile
Após o pequeno-almoço, transporte privado para o Ae-
roporto. Formalidades de embarque. Partida em avião 
LAN com destino a Santiago do Chile. Chegada e trans-
porte privado para o Hotel. 
Jantar e alojamento. 

17º Dia – Santiago Do Chile• Madrid
Pequeno-almoço. Os quartos terão de ser libertados até às 
11h00; contacte a guia para guardar a sua bagagem. 
Em hora a informar localmente, transporte para o Aero-
porto. Assistência e formalidades de embarque. Partida 
com destino a Madrid. Refeição e noite a bordo.

18º Dia – Madrid / Lisboa
 Chegada ao Aeroporto de Madrid. Mudança de 

Avião em trânsito e partida no voo com destino a Lis-
boa. Fim dos nossos serviços.
Fim dos nossos serviços.

14º Dia – Santiago Del Chile / Ilha Da Páscoa
 Pequeno-almoço e transporte para o Aeroporto. 

Partida em avião LAN com destino à Ilha da Páscoa. 
Chegada e formalidades de desembarque. Receção no 
aeroporto com colares de flores e transporte para o Ho-
tel Rapa Nui turistica ou similar. Instalação e almoço no 
Hotel. Em hora a informar, saída para visita Ahu Akivi 
onde encontramos sete Moharis (estátuas de pedra), 
as grutas de Ana Tepahu e Cantera de Puna Pau.
Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.

15º Dia – Ilha Da Páscoa
Pequeno almoço.
Visita de dia inteiro a Anakena.
O passeio começa visitando o centro arqueológico de 
Akahanga, vulcão Rano Raraku e a sua pedreira onde se 
esculpiram quase o total dos moais que existem, mais de 
300 estátuas em diferentes processos de construção, entre 
elas, uma que mede 21 m, o equivalente a um edifício de 
sete andares; Ahu Tongariki; Ahu Te Pito Kura e NgauNgau.
Almoço pic nic na praia de Ankena.
Regresso e jantar.

Itinerário:

Cidade Hotel

Buenos Aires Hotel Cyan Americas
Ushuaia Hotel Los Acebos
El Calafate Hotel Kosten Aike
Puerto Natales Hotel Costaustralis
Santiago Del Chile Hotel Plaza San Francisco 

Extensão Ilha da Páscoa Hotel Rapa Nui

Hotéis Previstos 4H / 3H (Ou Similar)

Em quarto duplo 6.720 €
Supl. quarto individual 1.550 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):

Em quarto duplo 1.569 €
Supl. quarto individual 272 €

Preços por pessoa (mínimo 10 participantes):
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DESTAQUES
Um país no Continente Americano de cultura mista 
proveniente de dois grandes países europeus! Fala-se inglês 
mas também francês!
O 2º maior país do Mundo, com um território imenso e 
diversificado, uma viagem ao Canadá pode ser tão distinta 
como água do vinho. Das noites brancas de Inuvik, acima do 
Círculo Polar Ártico, à cosmopolita Vancouver, dos rodeos de 
Calgary à portuguesa Toronto, das imponentes Cataratas 
do Niagara aos ursos polares de Churchill, passando por 
inúmeros parques naturais ou pelo centro histórico de Quebec 
City, na parte francófona do país, o Canadá proporciona 
viagens para todos os gostos.

Toronto · Cataratas De Niagara · Ottawa · Quebec ·  
Canyon Sainte Anne & Cataratas Mt. Morency · Montreal

•  Passagem aérea Lisboa / Toronto-Mon-
treal / Lisboa, voo regular, em classe 
turistica com franquia de 1 volume de 
bagagem (máximo 23kg);

•  Pensão completa desde o jantar do 1ª 
dia, ao almoço do penúltimo dia;

•  Todas as excursões e visitas indicadas 
com guias locais locais em português ou 
espanhol;

• Transporte em autocarro de Turismo;
•  Passeio no barco “Hornblower” nas Cata-

ratas de Niágara;
•  Cruzeiro das 1000 Ilhas em Rockport – 

duração: 2 horas com almoço a bordo;
•  Seguro de Assistência em Viagem VIP 

(MIP 60.000€) com CIV e CMFM;
•  Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;
•  Bagageiros (1 volume);
•  Taxas Aeroportuárias no valor de 

325,00 € (Suj. a alteração);
•  Delegado acompanhante Lusanova du-

rante toda a viagem.
•  Bolsa de Viagem;

Serviços não incluídos
•  Visto Eletrónico (ETA - 7 CAD valor atual);
•  Bebidas às refeições;
•  Gratificações;
•  Quaisquer outros serviços não mencio-

nados.

Serviços Incluídos:

2018:
Julho: 07

Datas de partida  
(Mínimo 20 participantes):

do Governador Geral, Sussex Drive, o Canal Rideau, o Byward 
Market, entre outros. Visita ao famoso Museu das Civiliza-
ções.
Após o passeio, saída para Mt. Tremblant, famosa estancia 
de ski canadiana. À chegada, almoço e pausa para apreciar a 
beleza da paisagem. Partida para viagem rumo ao Quebec. 
À chegada, jantar e alojamento.

6º Dia – Quebec / Canyon Sainte Anne & 
Cataratas Mt. Morency / Quebec
Após o pequeno-almoço, saída para visita ao impressionan-
te Canyon Sainte Anne, um íngreme desfiladeiro, esculpido 
pelo Rio Sainte-Anne-du-Nord, que cai em cascata a uma 
altura de 74 metros. Visita da Basilica de Sainte Anne. Al-
moço servido numa cabana de açucar, com comida típica da 
região. De tarde, visita às Cataratas do Mt. Morency. Estas 
quedas de água têm uma altura de 83 metros, sendo mais 
altas do que as Cataratas do Niágara. Regresso ao Quebec. 
Jantar em restaurante e alojamento.

7º Dia - Quebec / Montreal
Pequeno-almoço. Na parte da manhã faremos o passeio 
desta bonita cidade, considerada a cidade mais Europeia da 
América do Norte. Visitaremos o Velho Quebec, com as suas 
fortificações, Parque das Batalhas, Praça Royal e Praça de 
Armas, o Terraco Dufferin e sentiremos a sua magia secular 
caminhando por ruas estreitas e apreciando pintores e musi-
cos por toda a parte. Almoço e saída do Quebec com destino 
a Montreal (3 horas de autocarro). Jantar e alojamento.

8º Dia – Montreal / Lisboa
Pequeno-almoço. Os quartos terão de ser libertados até às 
11h00; contacte a guia para guardar a sua bagagem. 
De manhã, passeio pela cidade de Montreal visitando as 
áreas financeira e comercial, o Velho Montreal, a famosa 
Cathedral de Notre Dame (incluída visita interior com guia), 
visita exterior do estadio Olímpico e continuação para o Mon-
te Royal com uma bonita vista da cidade. Almoço e visita ao 
Jardim Botânico, ao Biodome e à Torre Olímpica. 
Em hora a informar, transporte para o aeroporto. Formalida-
des de embarque e partida com destino a Lisboa, via cidade 
de escala. Refeições e noite a bordo.

9º Dia – Cidade De Escala / Lisboa
 Chegada, mudança de avião e continuação da viagem 

com destino a Lisboa. Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Lisboa / Toronto
 Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas antes 

da partida. Encontro com o nosso delegado, formalida-
des e embarque com destino a Toronto.
Chegada, transporte para o hotel. Jantar e alojamento.

2º Dia – Toronto
Pequeno-almoço, saída para o passeio na cidade de Toronto, 
capital da provincia de Ontario, visitando os seus principais 
pontos de interesse turístico, tais como: o edifício da Câmara 
Municipal e o Palácio do Governo, a famosa Universidade de 
Toronto, a elegante zona de Yorkville, o bairro chinês, entre 
outros. Almoço. Tarde livre para actividades e visitas a gos-
to pessoal. Jantar no Restaurante da Torre CN. Regresso ao 
hotel e alojamento.

3º Dia – Toronto / Cataratas De Niagara / Toronto
Pequeno-almoço. Saída de Toronto com destino às 
mundialmente famosas Cataratas do Niagara. À chegada, 
passeio no barco «Hornblower» (anteriormente denominado 
« Maid of the Mist») para visita às quedas de água. Almoço no 
Restaurante giratório da Torre Skylon com uma excelente 
panorâmica das quedas de água. Tempo livre para visitar o 
Parque da Rainha Victoria, Table Rock, e outros lugares de 
interesse. De regresso a Toronto, passaremos pelo pequeno 
povoado de Niagara-on-the-Lake, que foi a primeira capital 
do Canadá do norte. Breve paragem para visita. Jantar e 
alojamento.

4º Dia – Toronto / 1000 Ilhas / Ottawa
Pequeno-almoço. Saída de manhã com destino a Rockport 
onde embarcaremos no Cruzeiro das 1000 Ilhas, com almo-
ço a bordo. Continuação da viagem até Ottawa, capital do Ca-
nadá. À chegada, passeio pela cidade. Jantar em restaurante 
e alojamento.

5º Dia – Ottawa / Mt.tremblant / Quebec
Pequeno-almoço. De manhã, continuação do passeio pela 
cidade de Ottawa, passando pelos edifícios do Parlamento 
canadiano, o centro financeiro, a casa do Primeiro Ministro e 

Cataratas do Niagara

Canadá Magnifico

Cidade Hotel

Toronto Hotel Eaton Chelsea
Ottawa Hotel Lord Elguin
Quebec Hotel Hilton Quebec
Montreal Hotel Hyatt Regency Montreal

Hotéis Previstos 4H (ou similares)

Em quarto duplo 3.550 €
Supl. quarto individual 750 €

Preços por pessoa (mínimo 25 participantes):
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Itinerário:

Desde

3.550
€

15 
Dias

PASSAPORTE
OBRIGATÓRIO

VISTO ETA
OBRIGATÓRIO



Cruzeiro no rio Reno

1 A 9 DE JUNHO DE 2018.
Numa viagem ao longo do rio Reno conhecem-se paisagens moldadas pelo Homem ao longo  
de séculos, de onde sobressaem cidades com imensas histórias para contar, um património  

cultural e arquitetónico singular e terras agrícolas que são responsáveis pelos melhores vinhos  
alemães. Venha connosco neste cruzeiro magnífico onde pode desfrutar das mais belas paisagens  
no maior conforto, prepare a sua máquina fotográfica e embarque connosco no navio ROSA AQUA

8 Noites
9 Dias

Desde

2.530
€

•  Passagem aérea em classe económica 
em voos regulares TAP Portugal, com 
direito ao transporte de 1 peça de baga-
gem até 23 kg;

•  Transferes do Aeroporto de Colonia para 
o hotel;

•  1 Noite em Colonia em hotel 4*;
•  1 Pequeno-almoço + 1 jantar em Colonia;
•  Transfer Hotel • navio ROSA AQUA;
•  Cruzeiro de 7 noites a bordo do ROSA 

AQUA;
•  Todas as refeições a bordo – pequeno-

-almoço; almoço; lanche; jantar;
•  Bebidas alcoólicas e não alcoólicas du-

rante todo o cruzeiro e a qualquer hora 
do dia (de acordo com o horário de fun-
cionamento dos serviços);

•  15% De desconto nos tratamentos do 
SPA a bordo;

•  Hi-fi Grátis a bordo do navio;
•  Visita da cidade de Estrasburgo – visita 

da cidade de Basileia;
•  Transfer navio • Aeroporto de Colonia;
•  Taxas de Aeroporto, taxas Portuárias e 

gratificações a bordo no valor de 220 €;
•  Seguro de assistências em viagem Mul-

tiviagens VIP (MIP 60.000 €) com CIV 
(Cancelamento e Interrupção da via-
gem);

•  Taxas de turismo e IVA;
• Delegado LUSANOVA de Lisboa a Lisboa.

Serviços Incluídos:Itinerário completo da sua viagem
 Alemanha – França – Suíça. 
ROSA AQUA - 8 Noites / 9 Dias

Dia Porto de Escala Chegada Partida

1º Dia

Comparência no Aeroporto de Lisboa 2h30 antes da partida. Encontro com a 
nossa guia. Formalidades de embarque e partida para voo regular da TAP com 
destino a Colonia na Alemanha. Transfer para o hotel 4* no centro de Colonia. 
Jantar incluído. 

2º Dia
Colonia, Alemanha - pequeno-almoço no hotel e tempo livre para poder explorar 
esta cidade lindíssima. Cerca das 15h00 transfer para o navio ROSA AQUA – Jantar 
a bordo – saída do navio 

18h00

3º Dia Mainz, Alemanha 11h00 19h00 

4º Dia Estrasburgo, França (noite em Estrasburgo) 13h00 (visita da cidade de Estrasburgo 
incluída) 

5º Dia Estrasburgo, França 14h00 
6º Dia Basileia, Suíça (visita da cidade de Basileia incluída). 08h00 19h30 
7º Dia Breisach, Alemanha 07h00 13h00 
8º Dia Koblenz, Alemanha 16h00 22h00 
9º Dia Colonia, Alemanha 08h30(*)

(*) Desembarque e transporte para o Aeroporto de Colonia, check-in no aeroporto e regresso a Lisboa em voo regular da TAP. 
Chegada ao final do dia – FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.

Preços por pessoa em duplo (mínimo 15 pessoas)
Em camarote exterior janela categoria A – 2.530 €
Em camarote exterior Varandim categoria C - (French Balcony) – 2.730 €
Em camarote exterior Varandim Categoria D - (French Balcony) – 2.830 €

Cruzeiro ao longo dos Rios Reno, Main e Mosela
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ms NOORDAM

21 DE OUTUBRO A 8 DE NOVEMBRO 2018.
Venha connosco nesta viagem emocionante e única a bordo do magnífico navio NOORDAM
Lisboa · Sydney · Melbourne · Hobart (Tasmania) · Milford Sound (Nova Zelandia) ·  
Port Chalmers · Akaroa · Picton · Wellington · Napier · Tauranga · Auckland · Lisboa.

•  Passagem aérea Lisboa • Sydney e Au-
ckland •Lisboa em classe económica com 
direito ao transporte de 1 peça de baga-
gem até 23kgs.

•  2 Noites Hotel 4* em Sydney – alojamen-
to e pequeno-almoço

• Visita da cidade de Sydney
• Visita da cidade de Auckland + Almoços
•  Cruzeiro de 14 noites a bordo do navio 

NOORDAM
•  Todos os transferes mencionados no 

programa
•  Acomodação de acordo com o tipo de 

camarote escolhido - pensão completa 
durante o cruzeiro

•  Taxas portuárias e taxas de aeroporto 
1.093€ –Suj. a alteração)

• Seguro de viagem VIP
• Taxas de turismo e IVA
• Delegado LUSANOVA de Lisboa a Lisboa.

Serviços Incluídos: Itinerário completo da sua viagem
Austrália – Tasmânia – Nova Zelândia – 19 Noites / 20 Dias

Dia Porto de Escala Chegada Partida

1º Dia Lisboa / Sydney (Austrália) – Voo regular com destino a Sydney (via cidade 
(s) de Ligação) – Noite e refeições a bordo do avião.

2º Dia Voo 
3º Dia Sydney – Transfer do aeroporto para o hote 4* em Sydney 
4º Dia Sydney - Pequeno-almoço no hotel – resto do dia Livre 

5º Dia Sydney – Pequeno-almoço no hotel, Visita da cidade de Sydney e transfer para 
o NOORDAM – Saída do navio 18h30

6º Dia Em navegação
7º Dia Melbourne, Australia 08h00 23h59
8º Dia Em navegação
9º Dia Hobart, Tasmania, Australia 08h00 23h00 
10º Dia Em navegação
11º Dia Em navegação 
12º Dia Milford Sound, Nova Zelandia 08h00 09h00 
13º Dia Port Chalmers, Nova Zelandia 09h00 18h00 
14º Dia Akaroa – Nova Zelandia 08h00 18h00 
15º Dia Picton, Nova Zelandia 10h00 20h00 
16º Dia Wellington, Nova Zelandia 08h00 16h00 
17º Dia Napier, Nova Zelandia 07h00 14h00 
18º Dia Tauranga, Nova Zelandia 09h00 18h00 
19º Dia Auckland, Nova Zelandia 09h00(*) 18h00 
20º Dia Lisboa - Fim dos nossos serviços

(*) Desembarque, visita da cidade de Auckland, Almoço num restaurante local e transfer para o Aeroporto de Auckland, voo 
regular com destino a Lisboa via cidades (s) de ligação – Noite e refeições a bordo

Preços por pessoa em duplo (mínimo 20 pessoas):
Camarote interior Cat. L – 4.660 €
Camarote exterior janela categoria F – 5.050 €
Camarote exterior varanda categoria VD – 5.445 €

Desde

4.660
€

19 Noites
20 Dias

GRANDES DEST INO S46 Grupos Exclusivos 2018/19



 

circunstâncias imprevistas obriga-
rem a suspender qualquer viagem, 
os clientes terão sempre o direito 
ao reembolso das quantias pagas.

ALTERAÇÃO AO PREÇO
Os preços constantes neste pro-
grama estão baseados nos custos 
dos serviços e taxas de câmbio 
vigentes à data de impressão, pelo 
que estão sujeitos a alteração que 
resulte das variações no custo dos 
transportes ou do combustível, de 
direitos, voos, impostos, taxas e 
flutuações cambiais. Sempre que 
se verifique uma alteração ao preço 
da viagem, o cliente será imedia-
tamente informado e convidado a, 
dentro do prazo que lhe for fixado, 
aceitar o aumento verificado ou 
anular a sua inscrição nos mesmos 
termos e condições que os previs-
tos na rubrica “Impossibilidade de 
cumprimento”.

CÂMBIOS
Os preços dos circuitos do Reino 
Unido deste catálogo foram calcu-
lados ao câmbio 1€=0,78 GBP de 
Janeiro de 2015

REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não 
é devido qualquer reembolso por 
serviços não utilizados pelo cliente. 
A não prestação de serviços pre-
vistos no programa de viagem por 
causas não imputáveis ao Operador 
organizador e caso não seja possí-
vel a substituição por outros equi-
valentes, confere ao cliente o direi-
to a ser reembolsado pela diferença 
entre o preço dos serviços previstos 
e o dos efectivamente prestados.

RECLAMAÇÕES
Somente poderão ser consideradas 
desde que apresentadas por escrito 
à agência onde se efectuou a reser-
va e liquidação da viagem e num 
prazo não superior a 20 dias após 
o final da mesma. As reclamações, 
de acordo com directiva do Conse-
lho da União Europeia, só poderão 
ser aceites, desde que tenham 
sido participadas aos fornecedores 
dos serviços (hotéis, restaurantes, 
guias, agentes locais, etc.) durante 
o decurso da viagem, exigindo dos 
mesmos os respectivos documen-
tos comprovativos da ocorrência.

IMPOSSIBILIDADE 
DE CUMPRIMENTO
Se por factos não imputáveis ao 
Operador organizador, este vier a 
ficar impossibilitado de cumprir al-
gum serviço essencial constante do 
programa da viagem, tem o cliente 
o direito a desistir da mesma, sen-
do imediatamente reembolsado 
de todas as quantias pagas ou em 

alternativa, aceitar uma alteração 
e eventual variação de preço. Se os 
referidos factos não imputáveis ao 
Operador organizador vierem a de-
terminar a anulação da viagem, pode 
o cliente ainda optar por participar 
num outro viagem organizada, de 
preço equivalente. Se a viagem orga-
nizada proposta em substituição for 
de preço inferior, será o cliente reem-
bolsado da respectiva diferença.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES
Caso não seja atingido o número 
mínimo de participantes exigido (25), 
o operador pode cancelar a viagem, 
notificando o cliente com pelo menos 
8 dias de antecedência, não haven-
do, neste caso, responsabilidade civil 
da agência pela rescisão

DESISTÊNCIAS • ANULAÇÕES
Se o cliente ou alguns dos seus 
acompanhantes desistir da viagem, 
terá de pagar todos os encargos a 
que desistência dê lugar e ainda uma 
percentagem que pode ir até 15% do 
preço da viagem. Quando seja caso 
disso, o cliente será reembolsado 
pela diferença entre a quantia já paga 
e os montantes acima referidos.

RESPONSABILIDADE
A responsabilidade do Operador or-
ganizador das viagens constantes 
deste catálogo e emergentes das 
obrigações assumidas, encontra-se 
garantida por seguro de responsabili-
dade civil na Companhia Tranquilida-
de Seguros, apólice nº 8900703571, 
no montante de 75.000€.

IVA
Os preços mencionados neste pro-
grama reflectem já o Imposto de 
Valor Acrescentado (IVA) à taxa ac-
tual (23%).

OBSERVAÇÕES
Todos os preços são válidos salvo er-
ros tipográficos. Os erros de calcúlo 
ou escrita eventualmente constan-
tes dos presentes programas impo-
tam na rectificação dos mesmos, nos 
termos do artigo 249 do código civil.
Este catálogo está redigido confome 
o anterior acordo ortográfico.

NOTA
As presentes condições gerais po-
derão ser complementadas por 
quaisquer outras específicas desde 
que devidamente acordadas pelas 
partes.

VALIDADE
Esta brochura é válida de Janeiro de 
2018 a Março de 2019.

EDIÇÃO
Esta brochura foi editada em Setem-
bro de 2017.

seus acompanhantes), terão 90% 
de desconto. Dos 2 aos 12 anos in-
completos poderão ter 25% de des-
conto no transporte aéreo. Alguns 
programas, devido à sua especifi-
cidade, terão outras condições que 
poderão não coincidir com aquelas 
aqui mencionadas. Deverá sempre 
solicitar a informação de condições 
para crianças.

TAXAS DE AEROPORTO
Os valores das taxas de aeroporto, 
de segurança e combustível apre-
sentados nesta brochura foram 
calculados à data da impressão da 
mesma. Devido às constantes alte-
rações, o valor das taxas fica sujeito 
a reconfirmação na altura da emis-
são dos bilhetes.

HORAS DE CHEGADA E PARTIDA
As horas de chegada e partida estão 
indicadas na hora local do respecti-
vo país, de acordo com os horários 
disponíveis e previstos à data de 
impressão deste programa, pelo 
que estão sujeitas a alteração. Nas 
viagens em que o transporte total 
ou parcial seja o autocarro, os ho-
rários são sempre aproximados, 
Em todos os meios de transporte 
utilizados ressalvam-se os atrasos 
resultantes de razões técnicas ou 
outras relacionadas quer com os 
próprios meios de transporte, quer 
com empresas transportadoras.

PENSÃO COMPLETA
Nas viagens organizadas em regi-
me de “Pensão Completa” nunca 
estão incluídas nos preços as refei-
ções que coincidam com as horas 
de voo, transporte de e para aero-
portos ou de espera entre ligações 
aéreas.

ALTERAÇÕES PELO CLIENTE
Caso seja possível, sempre que um 
cliente, inscrito para uma determi-
nada viagem desejar mudar a sua 
inscrição para uma outra viagem 
ou para a mesma com partida em 
data diferente, deverá pagar a taxa, 
como despesas de alteração. Con-
tudo, quando a mudança tiver lugar 
com 30 dias ou menos de antece-
dência em relação à data da partida 
da viagem para a qual o cliente se 
encontra inscrito, ou se os fornece-
dores de serviços não aceitarem a 
alteração, fica sujeito às despesas e 
encargos previstos na rubrica “De-
sistências”.

ALTERAÇÕES PELO OPERADOR
Sempre que existam razões que 
o justifiquem, o Operador poderá 
alterar a ordem dos percursos, mo-
dificar as horas de partida ou subs-
tituir os hotéis previstos por outros 
de categoria e localização similar. Se 

ORGANIZAÇÃO
As viagens constantes deste pro-
grama, são organizados ao abrigo 
do Decreto•Lei n.º 198•93, que re-
gulamenta a actividade das Agências 
de Viagem e Turismo e da respon-
sabilidade técnica do Operador LU-
SANOVA Excursões e Turismo, Lda. 
com sede na Av. João XXI, 9-A, 1000-
298 Lisboa, Contribuinte Fiscal n.º 
500170894, sociedade por quotas 
com o capital social de 450.000,00€, 
registada na Conservatória do Re-
gisto Comercial de Lisboa, sob o n.º 
500170894, com o RNAVT nº 1739.

INSCRIÇÕES
No acto da inscrição, o cliente deposi-
ta 25% do preço da viagem, liquidan-
do os restantes 75% até 21 dias antes 
da partida. Se a inscrição tiver lugar a 
21 dias ou menos da data da partida 
o preço total da viagem será pago no 
acto da inscrição, ficando esta condi-
cionada à obtenção da parte dos for-
necedores da confirmação das reser-
vas de todos os serviços. O Operador 
organizador reserva-se o direito de 
anular qualquer inscrição cujo paga-
mento não tenha sido efectuado nas 
condições acima mencionadas.

DOCUMENTAÇÃO
O cliente deverá possuir em boa or-
dem a sua documentação pessoal e 
familiar (bilhete de identidade, pas-
saporte, Cartão Europeu de Saúde, 
visto, documentação militar, autori-
zações para menores, certificados de 
vacinas e outros eventualmente exi-
gidos). As documentações são sem-
pre da responsabilidade do cliente. O 
operador declina qualquer responsa-
bilidade pela recusa de concessão de 
vistos ou a não permissão de entrada 
do participante em país estrangeiro. 
Nestes casos aplicam-se as condi-
ções estabelecidas na cláusula “De-
sistências”, sendo ainda da respon-
sabilidade do cliente, todo e qualquer 
custo que tal situação acarretar.

BAGAGEM
1) O Operador é responsável pela 
bagagem nos termos legais; 2) O 
passageiro tem a obrigação de re-
clamar junto da entidade prestadora 
de serviços, no momento da subtrac-
ção, deterioração ou destruição da 
bagagem; 3) A responsabilidade do 
Operador só poderá ser accionada 
mediante a apresentação do com-
provativo da reclamação prevista no 
número anterior.

CONDIÇÕES PARA CRIANÇAS
Nas viagens em que seja utilizado 
o transporte aéreo, as crianças até 
2 anos incompletos (sempre que 
não ocupem lugar no avião e que 
os serviços que utilizem nos hotéis, 
restaurantes, etc, sejam pagos pelos 

Provedor do Cliente
A LUSANOVA TOURS é aderente do Provedor do Cliente das Agências de Viagens. Eventuais reclamações deverão ser apresentadas 
no prazo máximo de 20 dias a contar do fim da viagem a que respeita. As reclamações devem ser apresentadas por escrito para a 
morada a seguir indicada, sem formalidades especiais, devendo conter o nome e morada do queixoso: Rua Duque de Palmela, 2 - 
1ºDto., 1250-098 Lisboa. Fax: 213 520 140, Email: provedor@apavtnet.pt. As queixas são objecto de apreciação preliminar, podendo 
não ser aceites caso apresentadas manifestamente com má fé ou desprovidas de fundamento. As decisões do Provedor do Cliente são 

sempre comunicadas por escrito à Agência em causa, e esta deverá corrigir a situação irregular, se existir, no prazo de 30 dias, a contar da notificação da decisão.

Condições Gerais
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Visite o novo

Para mais informações
contacte a TAP ou o seu
Agente de Viagens.

EUA
LISBOA - 4 VOOS SEMANAIS
PORTO - 2 VOOS SEMANAIS

NOVA IORQUE
 NEWARK

LISBOA - 1 VOO DIÁRIO

NOVA IORQUE
 JFK

LISBOA - 1 VOO DIÁRIO

BOSTON
LISBOA - 1 VOO DIÁRIO
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