
SUA

VIAGEM 
COMEÇA 

AQUI!

PORTUGAL 

RELIGIOSO





1º Dia  - Porto
Chegada ao aeroporto do Porto. Assistência e traslado ao hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda o 

check-in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Tempo livre para atividades pessoais. 

2º Dia - Porto
(09h00 – 13h00) Após café da manhã, saída em tour guiado pelo Porto, Capital do Norte de Portugal e 

Património da Humanidade pela UNESCO. Tudo nesta maravilhosa cidade faz do tour uma viagem memorável, 
desde a Catedral até às Caves de Vinho do Porto, onde poderá usufruir de uma degustação de vinho. Terá 
oportunidade de visitar os locais mais ricos em tradição e cultura e as principais ruas e praças do centro 

histórico. Tarde livre por conta dos pax.  

3º Dia - (Porto/  Santiago de Compostela 
(09h00 – 18h00) Café da manhã no hotel e partida para a magnifica cidade de Santiago de Compostela, centro 

de peregrinação mundial. Declarada patrimônio da humanidade pela Unesco, esta cidade é a meta dos 
“Caminhos de Santiago”, destino de todas as rotas da maior peregrinação do Cristianismo entre os séculos XI e 

XVIII. Almoço em Santiago e tarde livre para desfrutar desta magnifica cidade histórica. 
4º Dia - Santiago de Compostela / Valença/ Guimarães 

(09h00 – 18h00) Café da manhã no hotel e regresso a Portugal. No trajeto, parada para visita ao centro histórico 
de Valença do Minho. Continuação até Guimarães , berço de Portugal. Almoço. À tarde visita ao  seu magnífico 

centro histórico (Património da Humanidade pela UNESCO). 



5º Dia – Guimarães / Braga/  Fatima 
(09h00 – 18h00) Café da manhã no hotel e saída em direção a Braga, uma das mais antigas cidades religiosas do mundo. 

Poderá visitar os três santuários que constituem o famoso triângulo da Fé: a Catedral de Braga e os Santuário do Sameiro e 
do Bom Jesus. Após almoço (incluído), o tour prossegue em direção a Fatima. Chegada a Fatima e acomodação. À noite, 

possibilidade assistir missa e de realizar a procissão das velas, se assim o desejar. 

6º Dia – Fatima 
Café da manhã e partida para visita à casa onde viviam os pastorinhos em Aljustrel. A visita prossegue depois em direção a 

Valinhos, local emblemático para os crentes, porque, de acordo com os relatos dos videntes de Fátima, foi lá que apareceu o 
Anjo em 1916, e Nossa Senhora a 19 de agosto de 1917. Regresso a Fatima. Regresso ao hotel e almoço. Restante tarde livre 

por conta. À noite, possibilidade assistir missa e de realizar a procissão das velas, se assim o desejar. 

7º Dia  - Fátima/ Batalha/ Alcobaça/ Nazaré/ Óbidos/ Lisboa 
(09h00 – 18h00) Café da manhã e partida para visita à igreja do Mosteiro da Batalha, uma obra de arquitectura gótica, 

Património Mundial. A viagem prossegue depois até Alcobaça onde irá conhecer a bonita e trágica historia de amor de D. 
Pedro e D. Inês de Castro, sepultados na igreja do Mosteiro de Alcobaça. Continuação até  à típica Nazaré onde terá 

almoço. Terá oportunidade e conhecer a vila medieval de Óbidos, com as suas ruas estreitas, comercio tradicional, o castelo e
as suas muralhas. Chegada a Lisboa ao final da tarde. Acomodação. 



8º Dia – Lisboa

(09h00 – 13h00) Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica aos pontos turísticos mais importantes da cidade: o 
centro histórico, os bairros típicos, as principais avenidas e praças, o magnífico bairro de Belém onde se situam o Mosteiro 
dos Jerónimos (Classificado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO) e a Torre de Belém. Tarde livre por conta dos pax. 

9º Dia  - Lisboa 
Café da manhã no hotel. Em hora a determinar  traslado ao aeroporto. (Check out no hotel até às 12h00)..



O Pacote Inclui:

Passagem Aérea Ida e Volta;
Carro privativo com ar condicionado;
Assistência de guia conforme itinerário acima descrito;
2 noites com café da manhã em Porto; hotel Legendary Porto ou similar;
1 noite em Santiago de Compostela, Eurostars Gran hotel Santiago ou similar;
1 noite em Guimarães, Hotel de Guimarães ou similar;
2 noites em Fatima, Hotel Santa Maria ou similar;
2 noites em Lisboa, hotel Roma ou similar;
5 almoços;
Visita a Cave de vinho do Porto com degustação
Ingresso na sé de Braga
Taxa turística em Lisboa e Porto

Pacote Não Inclui:

Gastos de natureza pessoal, extras nos hotéis, documentos;
Passeios opcionais e qualquer outro serviço que não esteja citado como incluído no roteiro;
Bagageiros nos hotéis
Gorjetas



VALOR POR PESSOA 

Em apto duplo

EUR 3.280 

+ EUR 100 Taxa de 

Embarque

FORMAS DE PAGAMENTO:

Formas de Pagamento Cartão de Crédito:

Entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros.

Boleto:

Entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. Sendo que todas as parcelas deverão ser pagas antes da

data do embarque.

Observações Importantes:

Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências e estão sujeitos à alteração,

bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e serviços mencionados. Para o correto andamento

da viagem, por motivo técnico ou força maior, a ordem dos programas poderá ser alterada a critério da

empresa ou do acompanhante responsável pela excursão, sem prejuízo para o passageiro.



A Otimiza é uma empresa consolidada no

mercado de eventos, turismo nacional e

internacional. Com mais de 20 anos de

experiência, conta com uma equipe

especializada e com foco nas

necessidades específicas de cada cliente,

buscando sempre oferecer excelência no

atendimento e prestação de serviços,

expandindo estas diretrizes a todos os

seus fornecedores e parceiros.

Nossa sede situa-se na

Rua Erny Ludwig, 139,

Alto Petrópolis - Porto Alegre, Rio Grande

do Sul.

Contato:

51 999957707

maria@masterclassturismo.com.br


