
 

 

 

PACOTES REGULARES 

Sul de Portugal  

 

VIVA ESTA EXPERIÊNCIA 

O Sul de Portugal é a região mais ensolarada do país, que 
possui belas praias de areias douradas, paisagens singulares e 

saborosa gastronomia. O clima ameno que mantém-se 
durante todo o ano, faz desta região um local ideal para 

viagens em qualquer época do ano. 

 

1º dia - Cidade de Origem / Lisboa 

Apresentação no aeroporto da cidade de origem (com no mínimo 3 horas de 

antecedência) para embarque em voo com destino a Lisboa. Noite a bordo. 

 

2º dia - Lisboa 

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e traslado privativo para o hotel. 

Hospedagem. Às 19h30 na recepção do hotel terá lugar reunião com o guia para 

apresentação dos participantes. 

 

 



 

 

 

 

3º dia - Lisboa / Évora / Albufeira 

Café da manhã. Saída para Arraiolos. Visita à Vinícola Monte da Ravasqueira 

prestigiada adega e produção vinícola, com prova de vinho. Continuação para Évora. 

Visita a pé da histórica cidade Património Mundial, passando junto ao Templo de 

Diana, Sé, Praça do Giraldo, Igreja de São Francisco e possibilidade de visita à célebre 

Capela dos Ossos (opcional). Continuação atravessando a região do Alentejo com 

destino ao Algarve. Chegada a Albufeira. Hospedagem. 

 

4º dia - Albufeira / Tavira / Albufeira 

Café da manhã. Saída para a região do Barlavento Algarvio para Sagres. Visita ao Cabo 

de São Vicente e Fortaleza, promontório natural do Sudoeste de Portugal continental. 

Visita à Ponta de Piedade, catedral das falésias algarvias próximo de Lagos. Paragem 

nesta cidade para sempre ligada à história marítima nacional. Tempo livre. 

Continuação pela cidade portuária de Portimão e regresso à turística cidade de 

Albufeira. Aproveite para percorrer a praia e a zona comercial envolvente. 

Hospedagem. 

 

5º dia - Albufeira / Tavira / Lisboa 

Café da manhã. Saída para Vilamoura. Panorâmica e paragem para fotos junto à 

marina. Continuação para Faro, capital da província algarvia, onde se realça o núcleo 

histórico amuralhado, com acesso pelos Arcos da Vila, do Repouso e Porta Nova até à 

catedral. Saída para a região do Sotavento Algarvio até Tavira. Tempo para visita à 

típica cidade do rio Gilão. Partida de regresso a Lisboa. À noite sugerimos 

opcionalmente jantar típico com fados. Hospedagem. 

 

6º dia - Lisboa / Sintra / Lisboa 

Café da manhã. Saída para Sintra. Tempo para usufruir desta tradicional vila 

Património da Humanidade. Na continuação, panorâmica da Costa do Sol por Cascais e 

Estoril, regressando pela Riviera portuguesa a Lisboa. Visita panorâmica da capital de 

Portugal, conhecendo o exterior dos principais pontos turísticos da cidade como a 

Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos com tempo para degustar os famosos Pastéis 

de Belém (opcional) e ainda Praça do Comércio, bairro de Alfama com a Catedral e a 

Praça do Rossio. Hospedagem. 

 

7º dia - Lisboa / Cidade de Origem 

Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto. (quarto disponível até 10h ou 

12h, segundo norma do hotel). Fim dos nossos serviços. 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVIÇOS 

• Passagem Aérea em Classe Econômica; 

• Circuito em ônibus de turismo; 

• Guia local profissional; 

• 5 Noites em regime de hospedagem com café da manhã buffet; 

• Visitas guiadas em Évora; 

• Visita a vinícola no Alentejo com prova de vinho; 

• Visita à Fortaleza de Sagres; 

• Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra com guia local; 

• Traslados de chegada e saída; 

• Taxas hoteleiras incluídas; 

• Sacola de viagem entregue na Europa. 

 

Pacote Não Inclui: 

• Seguro de viagens europeu (Schen- gen); 

• Tudo que não esteja incluído no programa. 

 

Valores por Pessoa, a partir de: 
 

DUPLO / TRIPLO INDIVIDUAL 

EURO 1.575 EURO 1.785 

 

TAXAS DE EMBARQUE 

USD 100 

 
 

 



 

 

Valores para Menores: 
00 a 01 ano e 11 meses: pagam somente taxa de embarque 
02 a 05 anos de idade acompanhando os pais no mesmo apartamento: Consulte. 
 
Seguro 
Seguros Viagem GTA válido para 08 dias 
Plano Euro Max (até 75 anos): R$ 395,74 por pessoa 
Plano Euro Max (a partir de 76 anos): R$ 543,61 por pessoa 
Devido ao Tratado de Schegen, todo turista na Europa é obrigado portar seguro 
viagem com cobertura mínima EUR$ 30.000. Adicione este seguro ao pacote, pois 
desta forma o guia acompanhante da operadora poderá auxiliá-lo em caso de 
necessidade. 
 
Chip com Internet Ilimitada 
Aproveite e fique conectado a viagem toda! 
10 dias de plano -> USD 125,00 por pessoa 
Parcele junto com o pacote. 
 
Documentação 
• Passaporte válido com no mínimo 06 meses de validade. 
• Seguro viagem com cobertura mínima de EUR$ 30.000,00. 
• Menores de 18 anos devem viajar acompanhados do pai e da mãe que constam no 
passaporte. Para viajar desacompanhado ou na companhia de apenas um dos pais é 
necessaria a autorização no Juizado de Menores. 
  
Observações 
- Os apartamentos na grande maioria dos hotéis, acomodam bem 02 pessoas. Ao 
acrescentar uma cama, extra normalmente inferior, para acomodar um terceiro 
passageiro pode propiciar desconforto, difícil circulação e utilização do banheiro, 
podendo ocasionar alguns atrasos para os clientes. Tendo em conta estas informações, 
embora exista a opção de apartamentos triplos, nossa empresa não aconselha este tipo 
de hospedagem. 
 
- Ingresso nos pontos de visitação não incluídos, exceto quando mencionados no item 
"PACOTE INCLUI" 
 
- 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. 

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. O Período da viagem é em baixa temporada! Consulte período 

de baixa temporada. 


