APRESENTAÇÃO

Apresentação
Fundada em 2019, a 4TOURS surge para dar resposta às
crescentes necessidades e exigências do mercado português.
Dispomos de uma equipa pluridisciplinar, dedicada e
altamente qualificada, que nos permite providenciar a cada
parceiro um atendimento rápido e personalizado, e oferecer
um produto turístico cultural de excelência, transformando
cada experiência num momento único.
O nosso conhecimento de cada destino permite-nos oferecer
um leque bastante amplo de circuitos culturais em toda a
Europa e Marrocos, sendo, assim, mais de 65 circuitos em
mais de 30 países.
Estamos atentos às novas oportunidades de negócio e aos
desafios constantes do setor onde todos os detalhes fazem
a diferença, assumindo o compromisso de que cada viagem
providenciada pela 4TOURS supere as expetativas e se
traduza na máxima satisfação de cada cliente.
Acreditando que cada viagem é um despertar de emoções
e uma verdadeira coleção de memórias, a nossa equipa
está sempre disponível para o apoiar e guiar nestas novas
descobertas.
Membro do Grupo GEA – Agrupamento líder ibérico com
mais 1.500 Agências de Viagens e uma Central de Reservas
Hoteleiras Online em Portugal, Espanha e Andorra.

Os circuitos 4TOURS são pensados ao pormenor, os nossos
parceiros turísticos são criteriosamente selecionados,
conseguindo assim garantir que toda a experiência seja a
melhor possível para o agente de viagens e para o seu cliente.
Destacamos:
› Utilização de uma frota de autocarros moderna e eficiente,
com idades compreendidas entre 0 e 5 anos, dotada
da melhor tecnologia e dos mais recentes sistemas de
segurança e conforto;
› Acompanhamento personalizado pelo nosso guia 4TOURS
ou pelo representante da agência de língua portuguesa
durante todo o circuito;
› Parceria com algumas cadeias hoteleiras de renome
mundial, como Hyatt, Meliã, Leonardo Hotels, Apollo Hotels
ou AC Hotels;
› Utilização de um sistema de rádio-guias sofisticado em todos
os circuitos, o que se traduz numa importante mais-valia para
o cliente, ouvindo as explicações do guia e sentindo-se mais
livre nos locais que visita;
A 4TOURS oferece 4 tipologias de circuitos devidamente
identificados em cada programa:

Circuitos Temáticos

Circuitos culturais

Os nossos circuitos temáticos são concebidos para aqueles que desejam
conhecer e familiarizar-se com as tradições e costumes locais, e ainda
participar nas épocas festivas, tornando cada experiência ainda mais
autêntica na cidade visitada.

Os nossos circuitos culturais foram cuidadosamente pensados de forma
a que o viajante usufrua ao máximo da componente histórico-cultural de
cada destino. Devidamente comentada pelo guia especializado ou pelo guia
acompanhante, este tipo de circuito caracteriza-se pela forte presença de
entradas em monumento e/ou excursões relevantes de interesse cultural.

Circuitos nas ilhas portuguesas

Circuitos de natal e fim de ano

Os circuitos nas Ilhas da Madeira e Açores oferecem o que de melhor tem
o nosso país, desde as suas magníficas paisagens verdejantes à deliciosa
gastronomia local. Para a Ilha da Madeira, preparamos circuitos de 4 ou 5
dias, sem esquecer a famosa Festa da Flor ou a Ilha de Porto Santo. Para os
Açores, os nossos circuitos vão desde 4 a 8 dias, oferecendo opções de visita
apenas à ilha de S. Miguel, incluindo as grandiosas festividades de Santo
Cristo dos Milagres, ou o combiunado de S. Miguel e Tercaira ou, ainda, o
circuito das quatro ilhas: S. Miguel, Terceira, Faial e Pico.

Por toda a Europa e durante a época natalícia encontramos os famosos
Mercados de Natal. A 4TOURS inclui na sua programação alguns circuitos de 4
ou 3 dias que permitem vivenciar de perto a verdadeira magia do Natal. Para
o Fim de Ano, a 4TOURS apresenta também algumas opções para celebrar
a chegada do Ano Novo, descobrindo algumas das cidades europeias mais
encantadoras ou festejar uma das noites mais aguardadas do ano no belo e
encantador cenário do Funchal.

FEVEREIRO VIAGEM EM GRUPO

índice
01 Circuitos temáticos
a partir de 2 dias e desde 195€

Para quem deseja conhecer as tradições e costumes locais, tornando a experiência ainda mais autêntica.

02 Circuitos culturais
a partir de 5 dias e desde 755€
Rigorosamente pensados para quem procura descobrir a essência histórico-cultural de cada destino.

03 Circuitos nas ilhas portuguesas
a partir de 4 dias e desde 710€
Focados em oferecer uma experiência enriquecedora, mostrando o que de melhor tem o nosso país.

04 Circuitos de natal e fim de ano
a partir de 3 dias e desde 740€
Excelentes para quem procura vivenciar de perto a verdadeira magia natalícia.

ÍNDICE DETALHADO

MÊS / CIRCUITO

DIAS/DATAS

DIAS/DATAS

PÁGINA

AGOSTO
Helsínquia & Capitais Bálticas
Inglaterra & Escócia
Rússia, na Rota dos Czares
Capitais Escandinavas
Normandia, Vale do Loire & Versailles
Alemanha Encantada
Capitais Imperiais
Bella Itália
Polónia, história & cultura
Grande Circuito Açoriano
Grande Circuito Irlandês
Albânia
Paris & Benelux
Capitais Imperiais
Grécia Milenar

MÊS / CIRCUITO

7 dias › de 1 a 7
8 dias › de 3 a 10
9 dias › de 2 a 10
7 dias › de 6 a 12
7 dias › de 8 a 14
5 dias › de 8 a 12
6 dias › de 13 a 18
7 dias › de 14 a 20
8 dias › de 14 a 21
8 dias › de 15 a 22
7 dias › de 17 a 23
8 dias › de 20 a 27
8 dias › de 22 a 29
6 dias › de 22 a 27
9 dias › de 28 a 5 de Setembro

16
62
44
64
34
66
18
22
48
98
30
68
70
18
24

SETEMBRO
Côte d’Azur & Provence
Croácia, Eslóvénia, & Montenegro
Grande Circuito Açoriano
Normandia, Vale do Loire & Versailles
O Melhor da Madeira com Porto Santo
Bella Itália
Suiça & Lagos Italianos
Roménia & Bulgária
Gdansk & Varsóvia
Paris & Benelux
O Melhor da Madeira
Turquia, entre o Ocidente e o Oriente

6 dias › de 5 a 10
8 dias › de 5 a 12
8 dias › de 5 a 12
7 dias › de 7 a 13
5 dias › de 9 a 13
7 dias › de 11 a 17
6 dias › de 12 a 17
10 dias › de 12 a 21
4 dias › de 17 a 20
8 dias › de 19 a 26
4 dias › de 24 a 27
10 dias › de 26 a 5 de Outubro

2.000€
50
14
98
34
96
22
60
28
72
70
88
12

5 dias › de 1 a 5
4 dias › de 2 a 5
4 dias › de 2 a 5
6 dias › de 3 a 8
9 dias › de 3 a 11
8 dias › de 9 a 16
5 dias › de 10 a 14
5 dias › de 14 a 18
5 dias › de 16 a 20
11 dias › de 17 a 27
2 dias › de 17 a 18
5 dias › de 21 a 25

74
40
76
78
24
48
66
80
32
82
6
84

2 dias › de 7 a 8
2 dias › de 7 a 8
5 dias › de 11 a 15
4 dias › de 28 a 1 de Dezembro
4 dias › de 28 a 1 de Dezembro
6 dias › de 27 a 2 de Dezembro

8
9
80
102
104
78

5 dias › de 1 a 5
6 dias › de 2 a 7
4 dias › de 5 a 8
4 dias › de 6 a 8
3 dias › de 6 a 8
4 dias › de 29 a 1 de Janeiro 2021
4 dias › de 30 a 2 de Janeiro 2021

84
110
108
112
106
114
116

PÁGINA

ABRIL
Semana Santa de Sevilha
Andaluzia, Rota do Flamenco

4 dias › de 3 a 6
5 dias › de 28 a 2 de Maio

2
26

MAIO
Roménia & Bulgária
Festa da Flor, Madeira
Bélgica & Holanda com Keukenhof
Capitais Imperiais
Festa da Flor, Madeira
Grande Circuito Irlandês
Madrid & Terras Castelhanas
Festas de Santo Cristo S. Miguel
Normandia, Vale do Loire & Versailles
Sabores da Toscana
Encantos de Salzburg, Tirol & Baviera
País Basco & La Rioja

10 dias › de 1 a 10
4 dias › de 1 a 4
5 dias › de 1 a 5
6 dias › de 1 a 6
4 dias › de 2 a 5
7 dias › de 2 a 8
5 dias › de 13 a 17
4 dias › de 15 a 18
7 dias › de 18 a 24
4 dias › de 20 a 23
4 dias › de 22 a 25
4 dias › de 30 a 2 de Junho

28
90
20
18
90
30
32
92
34
36
38
40

JUNHO
Itália, Capri & Costa Amalfitana
O Melhor da Madeira
Bella Itália
Croácia, Eslovénia & Montenegro
Turquia, entre o Ocidente e o Oriente
Capitais Imperiais
Rússia, na Rota dos Czares
São Miguel e Terceira, Açores
Picos da Europa
Festa da Coca Monção
Arraiolos, o tapete está na rua
Polónia, história & cultura
Côte d’Azur & Provence
Capitais Imperiais
Itália, Capri & Costa Amalfitana
São Miguel e Terceira, Açores
Bella Itália
Cabo Norte

5 dias › de 2 a 6
4 dias › de 4 a 7
7 dias › de 5 a 11
8 dias › de 6 a 13
10 dias › de 6 a 15
6 dias › de 7 a 12
9 dias › de 6 a 14
5 dias › de 10 a 14
4 dias › de 10 a 13
2 dias › de 13 a 14
2 dias › de 13 a 14
8 dias › de 19 a 26
6 dias › de 20 a 25
6 dias › de 21 a 26
5 dias › de 23 a 27
5 dias › de 24 a 28
7 dias › de 26 a 2 de Julho
8 dias › de 27 a 4 de Julho

2.000€
42
88
22
14
12
18
44
94
46
4
5
48
50
18
42
94
22
52

JULHO
Capitais Imperiais
Marrocos, a Rota dos Berberes
Helsínquia & Capitais Bálticas
Grande Circuito Açoriano
Normandia, Vale do Loire & Versailles
O Melhor da Madeira com Porto Santo
Malta
Rússia, na Rota dos Czares
Bella Itália
Capitais Imperiais
Fiordes da Noruega
Croácia, Eslovénia & Montenegro
Grécia Milenar
Suiça & Lagos Italianos
O Melhor da Madeira
Roménia & Bulgária

6 dias › de 4 a 9
8 dias › de 4 a 11
7 dias › de 4 a 10
8 dias › de 4 a 11
7 dias › de 6 a 12
5 dias › de 8 a 12
7 dias › de 11 a 17
9 dias › de 11 a 19
7 dias › de 17 a 23
6 dias › de 18 a 23
7 dias › de 18 a 24
8 dias › de 18 a 25
9 dias › de 19 a 27
6 dias › de 25 a 30
4 dias › de 25 a 28
10 dias › de 25 a 3 de Agosto

18
54
16
98
34
96
56
44
22
18
58
14
24
60
88
28

OUTUBRO
Bordéus, Vinho & Gastronomia
País Basco & La Rioja
Florença & Roma
Marraquexe & A Magia do Deserto
Grécia Milenar
Polónia, história & Cultura
Alemanha Encantada
Paris & Londres
Madrid & Terras Castelhanas
Terra Santa & Jordânia
Legado Judaico em Portugal
Berlim, Dresden & Praga

NOVEMBRO
São Martinho no Marvão
Feira do Cavalo da Golegã
Paris & Londres
Mercado de Natal, Estrasburgo e Colmar
Mercado de Natal, Wurburgo e Nuremberga
Marraquexe & A Magia do Deserto

DEZEMBRO
Berlim, Dresden & Praga
Lapónia, na Terra do Pai Natal
Mercados de Natal, Bruges & Bruxelas
Paris e a Magia do Natal
Mercados de Natal, Viena
Réveillon em Praga
Fim de Ano na Madeira

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Informações e recomendações
Seguros
Condições Gerais

119
120
122

01Circuitos
temáticos
circuitos a partir de 2 dias e desde 195€

Circuitos, em geral, adequado a pessoas com mobilidade reduzida.
Em caso de necessidades especiais do(s) viajante(s), deverá contactar-nos.
Todos os circuitos incluem seguro de viagem, taxas de serviço, hoteleiras e IVA.

ABRIL VIAGEM EM GRUPO
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01

Partida do
Porto

Semana
Santa de
Sevilha

4 dias › 3 noites de alojamento
de 3 a 6 de Abril

02 › 05
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Símbolo do fervor, paixão e veneração religiosa, a Semana Santa de
Sevilha, emerge pelas ruas labirínticas da cidade, onde os desfiles se
destacam numa verdadeira e ímpar demonstração de devoção e fé.

Duplo

595€

Single

840€

Crianças *

445€

PREÇO INCLUI:
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel
mencionado ou similar;
› Refeições: 3 almoços e 2 jantares com bebidas
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa para visitas em
Mérida, Sevilha e Cáceres;
› Entrada na Catedral e Real Alcázar de Sevilha;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ **;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

1. PROCISSÃO NA SEMANA SANTA, SEVILHA

DIA 2 › Sevilha

DIA 1 › Porto › Mérida › Sevilha

Pequeno-almoço no hotel. Visita de dia completo em Sevilha,
capital da Andaluzia e berço do flamenco. Cidade encantadora,
rica em património histórico e arquitetónico, marcado pelas
culturas cristãs e árabes. Destaque para a Praça de Espanha
integrada no Parque Maria Luísa, um dos locais icónicos da
cidade e autêntico museu ao ar livre, o antigo Bairro Judeu de
Santa Cruz, um labirinto repleto de ruas e ruelas típicas, lojas
de artesanato, casas coloridas e pequenos jardins. Passagem
pelos Jardins de Murillo e o Paseo Catalina de Ribera com um
monumento a Cristóvão Colombo. Almoço. Visita à Catedral
de Sevilha, a maior de Espanha, e ao imponente Real Alcázar
de Sevilha, Património Mundial da UNESCO, que conserva
o maior legado histórico da cidade. Jantar típico com
espetáculo de flamenco. Alojamento.

615 Kms
Comparência às 08h00 no Terminal Rodoviário do Parque das
Camélias. Início da viagem em direção a Mérida, Património
da Humanidade da UNESCO. Chegada para almoço. Visita à
cidade fundada pelo imperador César Augusto com destaque
para a Ponte Romana que atravessa o rio Guadiana, o Arco de
Trajano, o Templo de Diana, o Teatro e o Anfiteatro Romano,
um dos mais bem preservados conjuntos arqueológicos
romanos do mundo. Continuação até Sevilha. Jantar.
Alojamento no Meliã Lebreros  ou similar.

PREÇO NÃO INCLUI:
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 3 › Sevilha
Pequeno-almoço no hotel. Domingo de Ramos e dia livre para
assistir às festividades da Semana Santa de Sevilha, uma das
principais manifestações religiosas em Espanha. Ao longo das
principais artérias da cidade poderão assistir às procissões
de andores decorados com flores e símbolos religiosos e
etnográficos e desfrutar do ambiente que se vive na cidade.
Alojamento.

DIA 4 › Sevilha › Cáceres › Porto

675 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Partida para visita à cidade de
Cáceres, outrora local de batalhas entre Mouros e Cristãos.
Almoço. Passeio a pé pelo seu centro histórico, classificado
como Património Mundial da UNESCO, onde destacamos
a Igreja Catedral de Santa Maria (visita exterior), de estilo
gótico-renascentista, a Plaza Mayor, a Torre de Bujaco, a
Igreja de São Francisco Xavier e o Palácio dos Golfines de
Abajo. Início da viagem de regresso a Portugal. Chegada, fim
da viagem e dos nossos serviços.

2. PRAÇA DE ESPANHA, SEVILHA

3. PROCISSÃO NOTURNA, SEVILHA

4. ALCÁCERES REAIS DE SEVILHA

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: Para as partidas de Lisboa deverá contactar-nos.
A realização deste circuito depende de um número mínimo de 25
viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

WWW.4TOURS.PT › GERAL@4TOURS.PT
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02

03

Festa
da Coca
Monção

Arraiolos,
o tapete
está na rua

Palácio da Brejoeira, Solar
Alvarinho, Festa da Coca e Valença

1. FESTA DA COCA, MONÇÃO

Participe nas arruadas e cortejos e assista ao
tradicional e secular combate entre São Jorge
e a Coca, carregado de lendas e misticismo,
em plena Festa da Coca de Monção.

02 › 03
VISITAS

2 dias › 1 noite de alojamento
de 13 a 14 de Junho

Comparência às 08h00 no Terminal Rodoviário do Parque das
Camélias. Início da viagem até à vila medieval de Valença para
visita a uma das principais fortificações militares da Europa
nas margens do Rio Minho. Destaque para lugares como as
Igrejas de Santa Maria dos Anjos e Santo Estêvão, as Portas da
Coroada, o Baluarte do Socorro e a Capela Militar do Bom Jesus.
Tempo livre para desfrutar do ambiente animado em pleno
centro histórico, repleto de esplanadas e lojas de artesanato.
Sugerimos a prova do tradicional doce “Valencianos”. Almoço.
Seguimos até Melgaço, terra conhecida pela famosa casta de
vinho verde, o Alvarinho, e pelo seu vasto património natural
e gastronómico. Pelas vielas empedradas iremos conhecer a
Igreja da Misericórdia, o Castelo, a Fonte de São João e a Praça
da República, terminando no Solar do Alvarinho para visita
e degustação de Alvarinho. Prosseguimos até Monção, vila
amuralhada rica em costumes e tradições onde se destaca
a Festa da Coca. Jantar. Alojamento no Bienestar Termas de
Monção  ou similar.

PREÇO POR PESSOA EM:
Duplo

195€

Single

225€

Crianças *

150€

PREÇO INCLUI:
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel
mencionado ou similar;
› Refeições: 2 almoços e 1 jantar com bebidas
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Entrada no Solar do Alvarinho com degustação do
vinho Alvarinho e Palácio da Brejoeira com prova
de aguardente;
› Seguro de Viagem – Capital 25.000€ **;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

DIA 2 › Monção › Porto 150 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Passeio pelo centro histórico
que nos remete para um ambiente medieval. Visita ao
emblemático Palácio da Brejoeira, um dos ícones da região
e provar a célebre Aguardente Bagaceira. Tempo livre.
Sugerimos a prova das deliciosas “Roscas de Monção” e
as “Barriguinhas de freira”. Almoço. Tarde dedicada às
celebrações de um dos ex-líbris culturais de Monção, a Festa
da Coca, caraterizada pelo tradicional combate entre São
Jorge, defensor do bem, e a Coca, figura mítica representada
por um dragão, feito de madeira e pintado de verde, defensor
do mal. Reza a lenda que a vitória São Jorge trará riqueza e
abundância nas próximas colheitas, todavia a vitória da Coca
traduzir-se-á em tempos difíceis para o povo. Em hora a
determinar, início da viagem de regresso ao Porto. Chegada,
fim da viagem e dos nossos serviços.

PREÇO NÃO INCLUI:
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

2. PALÁCIO DA BREJOEIRA, MONÇÃO

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

1. TAPETE DE ARRAIOLOS

REFEIÇÕES

Partida do Porto

DIA 1 › Porto › Valença › Melgaço ›
Monção 205 Kms

O Tapete está na Rua! Pelas ruas de Arraiolos,
decoradas a preceito pelos seus afamados
e exuberantes tapetes, descubra um dos
certames etnográficos mais importantes de
Portugal, onde o património cultural imaterial
se notabiliza.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: Partida de Lisboa, por favor consulte-nos.
A realização deste circuito depende de um número mínimo de 25
viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

04 › 03
VISITAS

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Rio Maior ›
Montemor-o-Novo › Évora 410 Kms

REFEIÇÕES

Partida do Porto

Comparência às 08h00 no Terminal Rodoviário do Parque das
Camélias. Início da viagem até Rio Maior para visita às Salinas
Naturais situadas no sopé da Serra dos Candeeiros, rodeadas
de uma bela paisagem verdejante, são consideradas uma
verdadeira maravilha da natureza, uma vez que o mar fica
a 30 km de distância. Destaque para a pequena aldeia com
as suas típicas casas de madeira, antigos armazéns de sal
e ruas de pedra. Almoço. Continuação para Montemor-oNovo para visita ao ancestral Castelo homónimo, construído
sobre as prováveis ruínas de uma remota fortificação
muçulmana, foi palco de alguns dos maiores momentos
da História de Portugal. Passagem pelo Paço Real e pelo
Convento de Nossa Senhora da Saudação. Prosseguimos
até Évora, em pleno coração do Alentejo. Herdeira de um
vasto património histórico e cultural, através de um passeio
pelo seu centro histórico, Património Mundial da UNESCO,
teremos oportunidade para conhecer o Templo Romano de
Diana, as Termas do Paço do Concelho, a Praça do Giraldo, a
Cerca Velha (Muralhas de Évora), o Arco Romano de D. Isabel,
a Casa de Burgos e a Catedral de Évora (visitas exteriores).
Visita à Capela dos Ossos, um dos ícones da cidade. Jantar.
Alojamento no Hotel Vila Galé Évora  ou similar.

2 dias › 1 noite de alojamento
de 13 a 14 de Junho

PREÇO POR PESSOA EM:
Duplo

235€

Single

300€

Crianças *

180€

PREÇO INCLUI:
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel
mencionado ou similar;
› Refeições conforme o programa (2 almoços e 1
jantar com bebidas incluídas, ½ de água e ¼ de
vinho);
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Entrada nas Salinas de Rio Maior, Castelo em
Montemor-o-Novo, Capela dos Ossos em Évora e
Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos;
› Seguro de Viagem – Capital 25.000€ **;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

DIA 2 › Évora › Arraiolos › Lisboa ou
Porto 420 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Arraiolos,
vila famosa pela sua típica tapeçaria. Visita pelo centro com
destaque para o Castelo, a Igreja de Nossa Senhora do
Castelo e a Igreja de Nossa Senhora dos Mártires. Entrada
no Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos, onde
iremos conhecer um pouco da história, conservação e
valorização do património etnográfico local. Almoço. Tempo
livre para apreciar as belas ruas e varandas decoradas a
preceito, juntamente com os artesãos que ao longo do dia
vão bordando e criando os célebres Tapetes de Arraiolos.
Sugerimos que se junte a este verdadeiro workshop ao ar
livre e experimente criar o seu próprio. Início da viagem de
regresso ao Porto. Chegada, fim da viagem e dos nossos
serviços.

PREÇO NÃO INCLUI:
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

2. VILA DE ARRAIOLOS

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: Partida de Lisboa, por favor consulte-nos. A realização deste
circuito depende de um número mínimo de 25 viajantes. Caso tal
não aconteça, o viajante será informado de acordo com os prazos
estipulados nas Condições Gerais.

OUTUBRO VIAGEM EM GRUPO
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04

Partida do
Porto

Legado
Judaico em
Portugal

2 dias › 1 noite de alojamento
de 17 a 18 de Outubro

05 › 03
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Descubra os locais sagrados do interior do nosso país, percorrendo
as vilas e aldeias repletas dos grandes traços da herança judaica em
Portugal, verdadeiros pedaços de património histórico e cultural.

Duplo

255€

Single

295€

Crianças *

195€

PREÇO INCLUI:
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Guia Acompanhante 4TOURS durante todo o
circuito;
› Guias locais de língua portuguesa em Belmonte
e Guarda;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel
mencionado ou similar.
› Refeições: 2 almoços e 1 jantar típico com bebidas
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho;
› Entradas na Casa da Memória Judaica da Raia
Sabugalense, Sinagoga e Museu Judaico em
Belmonte, Museu Judaico, Centro de Interpretação
Judaica Isaac Cardoso e Sinagoga “Beit Mayim
Hayim” em Trancoso;
› Degustação de vinho Kosher;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 25.000€ **;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

1. CASA DA JUDIARIA

DIA 1 › Porto › Figueira De Castelo
Rodrigo › Almeida › Sabugal › Belmonte

350 Kms
Comparência às 08h00 no Terminal Rodoviário do Parque
das Camélias para saída em direção a Figueira de Castelo
Rodrigo, parte integrante das magníficas Aldeias Históricas
de Portugal. Com uma beleza paisagística sublime, destaque
para o seu centro histórico onde encontraremos a Cisterna
medieval, importante marco da herança judaica, a Casa
da Misericórdia, as Ruínas do Castelo e a Igreja Matriz.
Continuação para a vila fortificada de Almeida. Almoço. Da
parte da tarde, percorreremos as muralhas medievais com
passagem por locais como a Porta de Santo António, o

Picadeiro D’el Rey, o Paiol da Pólvora, a Igreja da Misericórdia
e o Quartel das Esquadras. Continuação para o Sabugal onde
visitaremos a Casa da Memória Judaica da Raia Sabugalense,
espaço no qual encontraremos um pouco do espólio da
presença dos judeus no concelho. Viagem para Belmonte.
Jantar preparado de acordo com a lei judaica baseado na
cozinha Kosher. Alojamento no Belmonte Sinai Hotel 
o primeiro Hotel em Portugal preparado para atender às
necessidades da comunidade judaica, especialmente a nível
gastronómico.

DIA 2 › Belmonte › Guarda › Trancoso ›
Porto 250 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Visita em Belmonte, cidade que
alberga um dos maiores legados da tradição e presença
judaica em Portugal. Visita à Sinagoga de Belmonte (Bet
Eliahu) e ao Museu Judaico que retrata a história do judaísmo
no nosso país. Degustação do vinho Kosher. Tempo ainda
para um passeio a pé com passagem por lugares como o
Castelo, a Igreja de Santiago e Panteão dos Cabrais, Museu
dos Descobrimentos e a Igreja Matriz. Continuação até à
Guarda, cidade marcada pela presença de uma das maiores
comunidades judaicas em Portugal. Almoço. Passeio pelo
antigo bairro judeu onde ainda são visíveis as marcas de
uma das comunidades mais ancestrais, desde traços e
símbolos nas fachadas de edifícios. Prosseguimos a viagem
até Trancoso, outrora também um importante centro deste
povo. Visita à judiaria e ao Centro de Interpretação Judaica
Isaac Cardoso e à Sinagoga “Beit Mayim Hayim”, em pleno
coração daquele que se acredita ser o antigo bairro judeu.
Destaque para um dos mais importantes edifícios da cidade,
a Casa do Gato Negro, que tem inseridas na fachada as Portas
de Jerusalém e o Leão de Judá, entre outras esculturas. Em
hora a determinar, início da viagem de regresso ao Porto.
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

2. BELMONTE

PREÇO NÃO INCLUI:
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.

3. RUA TÍPICA, BELMONTE

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

NOTAS: Partida de Lisboa, por favor consulte-nos. A realização deste
circuito depende de um número mínimo de 25 viajantes. Caso tal
não aconteça, o viajante será informado de acordo com os prazos
estipulados nas Condições Gerais.

WWW.4TOURS.PT › GERAL@4TOURS.PT

8

NOVEMBRO VIAGEM EM GRUPO

NOVEMBRO VIAGEM EM GRUPO

05

06

São
Martinho
no Marvão

Feira do
Cavalo da
Golegã

01 › 02

Desfrute do ambiente acolhedor no famoso
Magusto na vila do Marvão, repleta de quentes
aromas e produtos tradicionais por ocasião da
Feira Castanha, nunca esquecendo que “pelo
São Martinho, pão, castanhas e vinho”.

VISITAS

REFEIÇÕES

Partida do Porto

03 › 02

É no Ribatejo que se homenageia
ferverosamente um dos ícones do património
nacional, o Cavalo Puro Sangue Lusitano. Na
Feira Nacional do Cavalo entre os desfiles, os
concursos e os trajes característicos, é o cavalo
o verdadeiro rei.

VISITAS

Partida do Porto

2 dias › 1 noite de alojamento
de 7 a 8 de Novembro

DIA 1 › Porto › Coimbra › Tentúgal ›
Marvão 345 Kms

PREÇO POR PESSOA EM:

Comparência às 08h00 no Terminal Rodoviário do Parque das
Camélias para saída em direção a Coimbra. Visita panorâmica
pela cidade dos estudantes, onde destacamos lugares como
a imponente Sé Velha, local das serenatas estudantis, o
Mosteiro de Santa-Clara-a-velha, a Sé Nova e a Universidade
de Coimbra, ícone da cidade, a mais antiga de Portugal,
fundada em 1290 e uma das mais antigas do mundo. Almoço.
Continuação para Tentúgal. Visita à fábrica do Pastel de
Tentúgal, onde iremos conhecer um pouco da sua confeção e
provar o delicioso doce conventual. Saída para a vila medieval
do Marvão, situada no topo da Serra de São Mamede. Visita
a pé pelo interior das suas elegantes muralhas, percorrendo
as ruelas empedradas ladeadas dos típicos casarios brancos,
com passagem nas Portas de Ródão, Convento de Nossa
Senhora da Estrela e no Castelo de Marvão, ex-líbris da vila.
Jantar. Alojamento na Pousada Marvão  ou similar.

Duplo

210€

Single

280€

Crianças *

160€

PREÇO INCLUI:
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Alojamento e pequeno-almoço no hotel
mencionado ou similar;
› Refeições: 1 almoço e 1 jantar com bebidas
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante todo o
circuito;
› Entrada na Fábrica do Pastel de Tentúgal com
prova do doce conventual;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 25.000€ **;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA.

DIA 2 › Marvão › Porto 300 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre na Feira da Castanha
- Festa do Castanheiro em Marvão, um dos certames
mais genuínos de Portugal onde se consagra e valoriza os
produtos endógenos da região, o castanheiro e o seu fruto,
a castanha. A grande mostra da feira é completada com os
restantes típicos produtos regionais desde o azeite, enchidos,
queijos, licores e doces conventuais, e com os artesãos
locais a ensinar a sua arte. Aproveite ainda para participar
no tradicional magusto realizado no centro da vila, onde será
servido bom vinho a acompanhar com as castanhas assadas.
Em horário a determinar localmente, viagem de regresso ao
local de origem. Fim da viagem e dos nossos serviços.

PREÇO NÃO INCLUI:
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

REFEIÇÕES

2 dias › 1 noite de alojamento
de 7 a 8 de Novembro

DIA 1 › Porto › Tomar › Fátima

240 Kms
Comparência às 08h00 no Terminal Rodoviário do Parque
das Camélias para saída em direção a Tomar. Chegada e
visita ao Convento de Cristo e Castelo de Tomar, expoentes
máximos do legado deixado pela Ordem dos Templários em
Portugal, Património Mundial da UNESCO e um dos mais
expressivos conjuntos históricos do país. Aqui teremos a
oportunidade conhecer a Charola, antigo oratório privado, o
Claustro Principal e a janela da Sala do Capítulo de vincado
estilo manuelino. Tempo ainda para passear pelas históricas
muralhas. Almoço. Continuação da viagem até Aljustrel
para visita às Casas dos Pastorinhos, Lúcia, Francisco e
Jacinta, as três crianças que testemunharam as Aparições de
Fátima em 1917. Partida com destino a Fátima, onde iremos
visitar o grandioso Santuário de Nossa Senhora do Rosário,
importante centro de peregrinação mundial onde milhares
de devotos e fiéis rumam em sinal de homenagem. Tempo
livre. Jantar. Alojamento no Hotel Dom Gonçalo Hotel & Spa
 ou similar.

PREÇO POR PESSOA EM:
Duplo

195€

Single

230€

Crianças *

145€

PREÇO INCLUI:
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Alojamento e pequeno-almoço no hotel
mencionado ou similar;
› Refeições: 1 almoço e 1 jantar com bebidas
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o circuito;
› Entrada no Convento de Cristo e Castelo de
Tomar, Casas dos Pastorinhos;
› Seguro de Viagem – Capital 25.000€ **;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA.

DIA 2 › Fátima › Golegã › Porto 250 Kms
Após pequeno-almoço no hotel, saída em direção à vila
ribatejana da Golegã, Capital do Cavalo. Dia livre para
participar e desfrutar de todas as atividades na Feira
Nacional do Cavalo, onde o país rural e marialva se reúne
para prestar homenagem ao célebre equídeo. Entre os
concursos de atrelagem e os diversos desfiles, maravilhese com as apresentações dos imponentes cavalos de puro
sangue-lusitano, grandes ícones da feira, que marcham
pomposamente pelo longo e belo picadeiro. Em horário
a determinar localmente, viagem de regresso ao local de
origem. Fim da viagem e dos nossos serviços.

PREÇO NÃO INCLUI:
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: Para os viajantes de Lisboa, por favor consulte-nos.
A realização deste circuito depende de um número mínimo de 25
viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

NOTAS: Para os viajantes de Lisboa, por favor consulte-nos.
A realização deste circuito depende de um número mínimo de 25
viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

02Circuitos
culturais
circuitos a partir de 5 dias e desde 755€

Circuitos, em geral, adequado a pessoas com mobilidade reduzida.
Em caso de necessidades especiais do(s) viajante(s), deverá contactar-nos.
Todos os circuitos incluem seguro de viagem, taxas de serviço, hoteleiras e IVA.

JUNHO / SETEMBRO VIAGEM EM GRUPO
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01

Partidas de
Lisboa ou Porto
10 dias › 9 noites de alojamento

Turquia

de 6 a 15 de Junho* ou
de 26 de Setembro a 5 Outubro
*Especial Partida do Porto

19 › 17

ENTRE O OCIDENTE E O ORIENTE

VISITAS

Vibre com as cores, aromas e ritmos dos “bazares”, admire todo
o majestoso património dos sultões e deleite-se com as incríveis
paisagens turcas, numa viagem de grande enriquecimento cultural.

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:
Duplo

1.595€

Single

1.925€

Crianças *

1.200€

PREÇO INCLUI:

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Istambul

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo
regular com destino a Istambul, via Frankfurt. Chegada e
desembarque. Transfer para o hotel. Jantar. Alojamento no
Hotel Armada Istanbul Old City  ou similar.

DIA 2 › Istambul › Ancara

455 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Visita panorâmica por Istambul,
cidade cosmopolita onde a cada passo temos oportunidade
de descobrir a sua diversidade cultural seja nas tradições,
na gastronomia ou na arquitetura. Outrora chamada de
Bizâncio e depois Constantinopla, Istambul foi o berço
de muitas civilizações desde os imperadores bizantinos
aos sultões otomanos. Tempo para um passeio de barco
pelo Bósforo, o estreito que divide a Europa da Ásia, onde
poderemos apreciar a beleza dos bosques de Istambul, dos
palácios e dos palacetes de madeira construídos ao longo
as margens. Prosseguimos até ao Bazar das Especiarias,
também conhecido como Bazar Egípcio. Tempo livre. Almoço.
Partida para Ancara, capital da Turquia. Jantar. Alojamento
no Latanya Hotel Ankara  ou similar.

DIA 3 › Ancara › Capadócia

300 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Visita à capital turca com destaque
para o imponente Museu das Civilizações de Anatólia, onde
podemos encontrar vestígios de povos como os Assírios,
Hititas, Neolíticos e os Frigia. Continuação até ao Mausoléu de
Atatürk, dedicado ao fundador da República Turca, Mustafa
Kemal Atatürk. Almoço. Partida para a região da Capadócia.
No percurso, visita à cidade subterrânea construída pelas
comunidades cristãs para se protegerem dos ataques árabes.
Jantar. Alojamento no Dinler Hotel Ürgüp  ou similar.

DIA 4 › Capadócia

Pequeno-almoço no hotel. Sugerimos um passeio de balão
(opcional e caso as condições climatéricas permitam) para
uma experiência memorável. Dia dedicado para conhecer
esta região repleta de paisagens extraordinárias, história e
cultura. Iniciamos a visita pelo Vale de Göreme, verdadeiro
museu ao ar livre com as suas igrejas (séc. VII – XIII) decoradas
com magníficos frescos. Almoço. Continuamos o passeio pela

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares LUFTHANSA, com direito a uma peça de
bagagem até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (02h40) - Frankfurt (03h05) - Istambul
• Istambul (03h15) - Frankfurt (02h40) - Porto ou
• Lisboa (03h00) - Frankfurt (03h05) - Istambul
• Istambul (03h15) - Frankfurt (03h05) - Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 180€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário e acompanhamento pelo guia 4TOURS
durante todo o circuito;
› Guias local de língua portuguesa durante o circuito;
› Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 9 jantares e 8 almoços;
› Entradas no Museu das Civilizações de Anatólia e
Mausoléu de Atatürk em Ancara; Vale de Göreme
em Capadócia; Caravançarai Sultan Han, Museu
de Mevlana; Pamukkale, Ruínas de Hierapólis,
Núcleo Arqueológico de Efesus; Casa de Virgem
Maria; Grande Mesquista de Ulucamii, Bazar da
Seda Kozahan, Mausoléu Verde; Mesquita Azul,
Basílica de Santa Sofia, Cisterna de Yerebatan,
Palácio de Topkapi, Mesquita Süleymaniye, Palácio
Dolmabhaçe em Istambul.
› Cruzeiro no Bósforo em Istambul;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Visto de entrada na Turquia (25 USD);
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

1. VISTA PANORÂMICA DE ISTAMBUL

encantadora povoação de Uçhisar, vinhedo de Paşabag onde
podemos apreciar as famosas chaminés de fadas. Visita a
um centro de artesanato de pedras semipreciosas e tapetes.
Tempo livre. Jantar. Alojamento.

DIA 8 › Istambul

Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Bairro Sultanahmet,
centro histórico de Istambul que ocupa atualmente o lugar
do antigo Hipódromo Romano, onde podemos ver alguns
vestígios como o obelisco egípcio e a coluna serpentina.
Prosseguimos até à conhecida Mesquita Azul que se
destaca de todas as restantes mesquitas otomanas por ter
seis minaretes. Visita à imponente Basílica de Santa Sofia,
mandada construir pelo Império Bizantino. Continuação até à
Cisterna de Yerebatan, construída nos tempos de Justiniano
I (527-565) para abastecer o Palácio Bizantino. Almoço. Visita
ao Palácio de Topkapi, primeira residência dos sultões, agora
convertido em museu. Tempo livre para passear pelo Grande
Bazar. Jantar. Alojamento.

DIA 5 › Capadócia › Konya › Pamukkale

620 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Konya,
importante centro de peregrinação e onde podemos
encontrar o túmulo de Mevlana Rumi, considerado ser o
fundador da Ordem Derviche. Paragem para visita a um
Caravançarai Sultan Han, local de paragem dos mercadores
viajantes. Visita ao Museu de Mevlana. Almoço. Continuação
da viagem até Pamukkale, popularmente conhecida como
Castelo de Algodão. Jantar. Alojamento no Hotel Doga
Thermal Health & Spa  ou similar.

DIA 9 › Istambul

DIA 6 › Pamukkale › Hierapólis › Éfezo ›
Izimir 275 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Visita à Mesquita Süleymaniye,
situada numa das sete colinas e onde podermos desfrutar de
uma vista única sobre a cidade de Istambul. Prosseguimos
até ao majestoso Palácio Dolmabhaçe, símbolo da influência
ocidental durante o Império Otomano, e evidenciada na
combinação de diferentes estilos arquitetónicos como o
barroco, rococó e neoclássico. Almoço. Passeio pela Taksim
e pelo Bairro de Galata para conhecer a galeria comercial na
Avenida de Istiklal e a Igreja Católica de Santo António. Jantar
típico com espetáculo de danças alusivas ao folclore turco.
Alojamento.

Pequeno almoço no hotel. Visita a Pamukkale, formação
geológica única, conhecida pelas suas piscinas termais de
água calcária. Prosseguimos até às ruínas de Hierapólis,
cidade património da UNESCO, com destaque para a
necrópole e teatro romano. Partida para Éfeso. Almoço. Visita
ao Núcleo Arqueológico, destacando o Agora, Odéon, fonte
de Trajan, Templo de Hadrien, Teatro e Biblioteca de Celsus.
A poucos quilómetros encontra-se a Casa de Virgem Maria,
aquela que teria sido a última residência de Maria. Visita de
um centro de produção de artigos de couro. Continuação até
Izmir, uma das cidades turcas mais ocidentalizadas. Jantar.
Alojamento no Hotel Park Inn by Radisson Izmir  ou
similar.

DIA 7 › Izimir › Bursa › Istambul 505 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Bursa, primeira capital
do Império Otomano entre 1326 e 1364. Visita à Grande
Mesquista de Ulucamii, com uma arquitetura muito peculiar
dadas as suas vinte cúpulas suportadas por doze colunas.
Prosseguimos até ao Bazar da Seda Kozahan e o Mausoléu
Verde. Almoço. Continuação da viagem até Istambul. Jantar.
Alojamento no Hotel Armada Istanbul Old City  ou
similar.

DIA 10 › Istambul › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Tempo em livre para atividades
de caráter pessoal. Em horário a indicar localmente, transfer
para o aeroporto de Istambul para embarque no voo regular
com destino ao Porto ou Lisboa, via Frankfurt. Chegada, fim
da viagem e dos nossos serviços.

2. VALE DE GOREME, CAPADÓCIA

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Passeio de balão na região de Capadócia;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

3. ÉFESO, ESMIRNA
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Visto e Cartão de Cidadão ou
Passaporte com validade mínima de 6 meses, cuja fotocópia deverá ser
facultada à agência de viagens.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

JUNHO / JULHO / SETEMBRO VIAGEM EM GRUPO
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02

Partidas de
Lisboa ou Porto

Croácia,
Eslovénia &
Montenegro

8 dias › 7 noites de alojamento
a) de 6 a 13 de Junho,
b) de 18 a 25 de Julho ou
de 5 a 12 de Setembro

06 › 12
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Através de cenários deslumbrantes, riqueza histórica e natural, tesouros
medievais e diversidade cultural, conhecerá três países que o farão viajar
no tempo e despertar os seus sentidos e emoções.

Duplo

a) 1.795€

b) 1.835€

Single

a) 2.035€

b) 2.115€

Crianças *

a) 1.350€

b) 1.380€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:
› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares LUFTHANSA, com direito a uma peça de
bagagem até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (02h45) - Munique (01h50) - Zagreb
• Dubrovnik (01h35) - Munique/Frankfurt (02h50)
– Porto ou
• Lisboa (03h00) - Munique (01h50) - Zagreb
• Dubrovnik (01h35) - Munique/Frankfurt (03h10)
– Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 190€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Zagreb,
Ljubljana, Lagos Plitvice, Zadar, Split, Perast, Kotor,
Buvda e Dubrovnik;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 7 jantares e 5 almoços;
› Entrada no Castelo de Bled, Grutas de Postojna,
Parque dos Lagos de Plitvice, Palácio de Diocleciano
em Split, Mosteiros Franciscano e Dominicano em
Dubrovnik;
› Passagem de barco para a ilha de Bled;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

1. DUBROVNIK

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Zagreb

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo
regular com destino a Zagreb, via Frankfurt ou Munique.
Chegada e transfer até ao centro da capital croata, Zagreb.
Visita panorâmica com destaque para a Praça Ban Jelačić,
em homenagem ao herói nacional da Croácia, os bairros
medievais de Gradec e Kaptol, a Catedral de Zagreb, o Teatro
Nacional e a Igreja de São Marcos. Jantar. Alojamento no
Hotel Dubrovnik  (partida de março) ou no Hotel
Academia  (restantes partidas) ou similar.

DIA 2 › Zagreb › Bled › Ljubljana

250 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Saída para conhecer a cidade Bled,
cercada pelos Alpes Julianos, beneficia de uma imensa beleza
natural e é um dos locais mais emblemáticos da Eslovénia.
Passeio de barco até à pitoresca ilha em pleno Lago Bled para
visita e almoço no Castelo de Bled. Prosseguimos até à capital
eslovena, reconhecida como Capital Verde Europeia em 2016.
Passeio pelo núcleo histórico de Ljubljana, com destaque
para a Catedral de São Nicolau, a Praça de Preseren, a Ponte
Tripla, a Ponte dos Dragões, símbolo da cidade, e o seu
Castelo homónimo. Jantar. Alojamento no Hotel Radisson
Blu Plaza Ljubljana  ou similar.

DIA 3 › Ljubljana › Postojna › Rijeka ›
Crikvenica 155 Kms

DIA 6 › Dubrovnik › Perast › Kotor ›
Dubrovnik 210 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita às Grutas de
Postojna, classificadas como Património da Humanidade pela
UNESCO. Através de uma viagem no comboio subterrâneo,
teremos uma experiência única onde poderemos observar
alguns dos melhores exemplos de estalactites e estalagmites.
Almoço. Partida para Rijeka, terceira maior cidade da Croácia.
Breve panorâmica com destaque para o Castelo de Trsat e
o seu centro histórico. Continuação até Crikvenica. Jantar.
Alojamento no Hotel Marina Selce  ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Montenegro
para visita a um dos tesouros deste país, a Baía de Kotor.
Primeira paragem na vila pitoresca de Perast para um belo
passeio ao longo da marginal e apreciar a paisagem sobre
a Baía da Kotor com as ilhas de S. Jorge e da Nossa Senhora
das Rocha. De barco, prosseguimos para Kotor, Património
da UNESCO, cidade medieval fortificada com destaque para
o centro histórico repleto de igrejas e praças, a Torre do
Relógio, e o Museu Marítimo. Almoço. Regresso a Dubrovnik.
Jantar. Alojamento.

DIA 4 › Crikvenica › Plitvice › Zadar

245 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Partida para visita ao Parque
Nacional dos Lagos de Plitvice, um paraíso em plena Croácia
Central e considerado Património da UNESCO desde 1979.
Parque repleto de paisagens verdejantes que alberga 16
magníficos lagos interligados entre si através de pequenas
cascatas. Prosseguimos até Zadar, cidade costeira junto
ao Mar Adriático. Visita panorâmica com destaque para
as muralhas da cidade, “outrora Zadar foi a maior cidade
fortaleza da República de Veneza”, as ruínas do Fórum
Romano, a Igreja de São Donato e a Catedral de Santa
Anastácia. Oportunidade para assistir ao magnífico pôr-dosol (se as condições climatéricas permitirem) e conhecer
o Órgão do Mar, instrumento musical único tocado pelas
ondas do mar, e o monumento de Saudação ao Sol. Jantar.
Alojamento no Hotel Kolovare  ou similar.

DIA 7 › Dubrovnik

Pequeno-almoço no hotel. Dia para explorar Dubrovnik,
a pérola do adriático e um dos principais cenários
cinematográficos da famosa série Game of Thrones. Visita
ao Mosteiro Franciscano que alberga a farmácia mais antiga
da Croácia e ao Mosteiro Dominicano. Almoço. Continuamos
o passeio por umas das mais movimentadas avenidas,
Stradun, com passagem pelo Palácio Sponza, Palácio do
Reitor, Catedral de Santa Maria Maior e o Porta Pile, a mais
importante da cidade. Jantar. Alojamento.

DIA 8 › Dubrovnik › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para atividades de
caráter pessoal. Sugerimos a subida de teleférico no Monte
Srđ para uma panorâmica surpreendente sobre a cidade de
Dubrovnik. Em horário a combinar localmente, transporte
para o aeroporto para embarque em voo regular com destino
ao Porto ou Lisboa, via Munique e/ou Frankfurt. Chegada, fim
dos nossos serviços e da viagem.

DIA 5 › Zadar › Split › Dubrovnik

390 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Viagem para Split com uma breve
paragem em Trogir, cidade medieval e centro artístico do
país, classificada como Património Mundial da UNESCO.
Destaque para o Castelo de Kamerlengo, a Catedral de São
Lourenço e o Palácio Ducal. Em Split, visita ao maravilhoso
Palácio de Diocleciano, monumento único de arquitetura
romana, e destaque para a Catedral de São Dômnio e o
Templo de Júpiter (visitas exteriores). Almoço. Continuação
da viagem até Dubrovnik. Jantar. Alojamento no Hotel Lero
 ou similar.

2. LAGO BLED, ESLOVÉNIA

3. LAGOS PLITVICE

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

4. CATEDRAL DE DUBROVNIK
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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Partidas de
Lisboa ou Porto

Helsínquia
& Capitais
Bálticas

7 dias › 6 noites de alojamento
de 4 a 10 de Julho ou
de 1 a 7 de Agosto

11 › 11
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Embarque numa verdadeira viagem pelo tempo e deixe-se seduzir pelos
encantos das capitais Bálticas. Do património cultural de Tallin, à “art nouveau”
de Riga, nunca esquecendo a herança medieval de Vilnius, aceite o nosso desafio
e conheça os mais belos castelos, as tradicionais tabernas e o típico folclore.

Duplo

1.495€

Single

1.685€

Crianças *

1.120€

Suplemento de partida do Porto (Agosto) 35€

PREÇO INCLUI:
› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares LUFTHANSA, com direito a uma peça de
bagagem até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (02h40) - Frankfurt (02h20) - Helsínquia
• Vilnius (02h10) - Frankfurt (02h40) - Porto ou
• Lisboa (03h00) - Frankfurt (02h20) - Helsínquia
• Vilnius (02h10) - Frankfurt (03h05) - Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 170€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa ou espanhola
em Helsínquia, Tallin, Riga, Vilnius e Trakai;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 5 almoços e 6 jantares;
› Entrada na Igreja de Pedra (Temppeliaukio kirkko)
em Helsínquia; Palácio e Museu de Arte de Kadriorg
em Tallinn, Ruínas do Castelo de Sigulda; Castelo
Medieval de Turaida, Grutas de Gutmanis; Catedral
de Riga; Palácio de Rundale; Colina das Cruzes; a
Igreja de Santa Ana em Vilnius e Castelo de Trakai;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Travessia de ferry Helsínquia – Tallinn;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

1. VISTA PANORÂMICA DE HELSÍNQUIA

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Helsínquia

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo
regular com destino a Helsínquia, via Frankfurt. Chegada e
desembarque. Transporte para o centro. Jantar. Alojamento
no Hotel Scandic Marina  ou similar.

DIA 2 › Helsínquia › Tallinn

Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã visita à capital
da Finlândia, conhecida pela perfeita fusão do seu passado
ancestral e das últimas tendências do design moderno.
Passagem por alguns dos pontos mais emblemáticos, como
a Praça do Senado com a sua belíssima Catedral e o Palácio
do Conselho de Estado, a Praça do Mercado, o Monumento
dedicado ao compositor Sibelius e a Igreja Luterana
Temppeliaukio Kirkko, erigida no interior de uma rocha,
aproveitando toda a estrutura natural. Saída em direção ao
cais para embarque no ferry com destino a Tallinn, capital da
Estónia. Chegada e formalidades de desembarque. Almoço.
Início da visita pela cidade de Tallinn, excelente exemplo de

DIA 5 › Riga › Bauska › Siauliai › Vilnius

conservação do património medieval a nível mundial. Passeio
pelo encantador centro histórico, com destaque para o
Castelo de Toompea, a Catedral de Alexandre Nevski, a Praça
Central e a Catedral de Santa Maria. Terminamos a visita no
Palácio Kadriorg, expoente máximo da arquitetura estónia,
que alberga atualmente o Museu de Arte. Jantar típico numa
taberna medieval. Alojamento no Centennial Hotel Tallinn
 ou similar.

375 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Bauska para visita ao
Palácio de Rundale, de estilo barroco e com os seus luxuosos
jardins inspirados no estilo francês, um dos maiores legados
do período soviético. Almoço. Continuação para Vilnius,
capital da Lituânia. Breve paragem em Siauliai para conhecer
a Colina das Cruzes, centro de peregrinação católica, marco
que assinala a revolta do povo lituano contra o absolutismo
da União Soviética e a presença do exército vermelho no país.
Chegada a Vilnius. Jantar. Alojamento no Hotel Courtyard by
Marriott Vilnius City Center  ou similar.

DIA 3 › Tallinn › Pärnu › Sigulda › Riga

360 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Partimos em direção a Sigulda
com uma breve paragem em Pärnu, popular estância balnear
da Estónia. Tempo para apreciar as casas típicas de madeira
e pedra, a Porta de Tallinn e a Torre Vermelha, monumento
mais antigo da Pärnu. Continuação até ao deslumbrante
Parque Nacional do Vale de Gauja, em Sigulda na Letónia,
repleto de grutas, castelos e florestas. Almoço. Visita às ruínas
do antigo Castelo de Sigulda. Visita ao Castelo Medieval de
Turaida e às Grutas de Gutmanis. Prosseguimos até Riga,
capital da Letónia. Jantar. Alojamento no Avalon Hotel &
Congress  ou similar.

DIA 6 › Vilnius › Trakai › Vilnius

55 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã, passeio pelas
ruas típicas de Vilnius recheadas de lendas, história e cultura.
Destaque para a Catedral, a Praça Central, as Igrejas de Santa
Teresa e da Santíssima Trindade, o Palácio Presidencial e a
Igreja de Santa Ana, outrora sede do exercito de Napoleão.
Almoço. Visita à pitoresca cidade de Trakai, antiga capital
do Grande Ducado da Lituânia. Visita ao Castelo de Trakai
situado numa das ilhas do Lago Galvé, e que alberga um
interessante museu alusivo à história e cultura da Lituânia.
Regresso a Vilnius. Jantar típico, onde será possível desfrutar
da música tradicional e provar algumas das iguarias lituanas.
Alojamento.

DIA 4 › Riga › Jürmala › Riga

80 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Manhã dedicada à visita de Riga,
a maior metrópole da região dos Bálticos e onde podemos
apreciar a combinação entre a tradição e a modernidade
patente na arquitectura, na gastronomia e no estilo de
vida da comunidade local. Passeio pelo bairro caraterizado
pelos seus edifícios de Art Nouveau, autêntica galeria de
arte. Percorreremos o centro histórico, Património Mundial
da UNESCO, para apreciar alguns dos monumentos como a
Catedral Católica de São Jacó, a Casa dos Cabeças Negras,
antiga sede dos comerciantes da Liga Hanseática, e a
Catedral de Riga. Almoço. Durante a tarde, tempo para visita
a Jürmala, famosa Riviera dos Bálticos, onde se destacam
as encantadoras casas de madeira, Património Mundial da
UNESCO. Regresso a Riga e tempo livre para desfrutar do
ambiente rústico da cidade. Jantar. Alojamento.

2. CASTELO DE TRAKAI

DIA 7 › Vilnius › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço servido em lunch-box. Em hora a indicar
localmente, transporte para o aeroporto de Vilnius para
embarque no voo regular com destino ao Porto ou Lisboa,
via Frankfurt. Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

3. CENTRO HISTÓRICO DE TALLINN

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

4. CATEDRAL DE RIGA
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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Partidas de
Lisboa ou Porto

Capitais
Imperiais

6 dias › 5 noites de alojamento
de 1 a 6 de Maio*,
de 7 a 12 de Junho,
de 21 a 26 de Junho,
de 4 a 9 de Julho,
de 18 a 23 de Julho,
de 13 a 18 de Agosto ou
de 22 a 27 de Agosto

Castelo de Praga, Viena, Palácio de
Schonbrunn, Budapeste e Bratislava

*Circuito realiza-se de forma invertida

12 › 10

Deixe-se admirar pela beleza intemporal e majestosa das Capitais
Imperiais. Jóias do mundo antigo, com o seu charme medieval que se
funde com o seu rico património, romance e história.

VISITAS

PREÇO POR PESSOA EM:

1. PALÁCIO DE SCHONBRUNN, VIENA

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Viena

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida
em voo regular com destino a Viena, via Lisboa. Chegada e
transporte até ao centro da capital austríaca, cidade imperial
e cosmopolita, mundialmente conhecida pela música, pelos
sofisticados cafés e pela valsa. Destacamos lugares como a
Ópera de Viena, uma das mais antigas companhias de ópera
do mundo, o Palácio Hofburg, antiga residência da Casa
de Habsburgo, o Burgtheatre, Teatro Nacional austríaco, o
Parlamento e a Biblioteca Nacional, e a Catedral de Santo
Estêvão, um dos ícones da cidade, onde se realizam grandes
concertos de música clássica. Tempo livre. Sugerimos que
experimente o Sachertorte, afamado bolo de chocolate
vienense. Jantar. Alojamento no Intercity Hotel Wien 
(partida de abril) ou Leonardo Hotel Viena  (restantes
partidas) ou similar.

245 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Saída para o Palácio de
Schönbrunn, antiga residência de verão da família imperial
austríaca. Visita orientada pelo guia local ao palácio barroco,
Património Mundial da UNESCO. Almoço. Partida em direção a
Budapeste, capital da Hungria e eleita como o melhor destino
turístico europeu, em 2019. Panorâmica de apresentação da
cidade apelidada como “Paris de Leste”. Tempo livre para
atividades de caráter pessoal, sugerimos a visita às Termas
de Széchenyi para uma experiência única ou uma visita ao
luxuoso Café New York. Jantar. Alojamento no Hotel Mercure
Budapest Castle Hill  ou similar.

DIA 5 › Praga

55 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos a visita desta acolhedora
cidade pelo Castelo de Praga, complexo constituído por
vários palácios e edifícios históricos, entre eles a Catedral
de S. Vito, símbolo de Praga, e a célebre Rua do Ouro.
Visita à Biblioteca do Mosteiro de Strahov, uma das mais
deslumbrantes bibliotecas históricas do mundo. Almoço.
Visita pela Cidade Pequena, Mala Strana, uma das zonas
mais encantadoras da cidade e onde encontramos a Igreja
do Menino Jesus de Praga. Travessia do rio Moldava através
da Ponte Carlos até à Cidade Velha, recheada de beleza e
diversidade arquitetónica. Destaque para o famoso relógio
astronómico, a Torre da Pólvora e a Praça Venceslau. Jantar
típico com animação folclórica. Alojamento.

1.355€

Single

1.655€

Crianças *

1.020€

DIA 3 › Budapeste

Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita de
Budapeste, que se divide entre o lado de Buda e o lado de
Peste. Iniciamos pela Colina de Buda, com destaque para o
Bastião dos Pescadores, fortaleza construída em homenagem
às sete tribos magiares, a Igreja de Matias Corvino e para
o Castelo de Buda, Património Mundial da UNESCO, que
alberga a Biblioteca, a Galeria Nacional e o Museu da História.
Prosseguimos até ao lado de Peste, com uma breve paragem
no Mercado Central e visita à Basílica de Santo Estevão,
construída em homenagem ao primeiro rei da Hungria,
Estevão I. Passeio pela emblemática Avenida Andrassy até
à Praça dos Heróis, construída para homenagear os líderes
das sete tribos fundadoras da Hungria. Almoço. Visita ao
Parlamento de Budapeste, imponente edifício húngaro e um
dos maiores parlamentos a nível mundial, e à Ópera Estatal.
Terminamos o dia com um belo cruzeiro pelo rio Danúbio
com jantar a bordo. Alojamento.

PREÇO INCLUI:
› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) - Lisboa (03h20) - Viena
• Praga (03h30) - Lisboa (00h55) - Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 55€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Refeições: 5 almoços e 5 jantares;
› Guia local de língua portuguesa em Viena,
Budapeste e Praga;
› Entradas no Palácio de Schönbrunn em Viena;
Bastião dos Pescadores, Igreja de Matias Corvino,
Basílica de Santo Estevão, Opera Estatal e
Parlamento em Budapeste; Castelo de Praga,
Catedral de S. Vito, Biblioteca do Mosteiro de
Strahov, Igreja do Menino Jesus em Praga; Ossuário
de Sedlec em Kutná Hora;
› Cruzeiro rio Danúbio com jantar a bordo;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

DIA 6 › Praga › Kutná Hora › Lisboa ou
Porto

Pequeno-almoço no hotel. Partida para visita à cidade mineira
de Kutná Hora na região Boémia do país. Visita ao Ossuário
de Sedlec, impressionante capela subterrânea, conhecida
pelo seu peculiar interior decorado com ossos e crânios
desde o brasão da família Schwarzenberg ao candelabro
principal. Tempo ainda para conhecer a Igreja Românica de
St. James e a Catedral de Sedlec. Almoço. Em horário a indicar
localmente, transporte para o aeroporto de Praga para
embarque no voo regular com destino ao Porto, via Lisboa.
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

DIA 4 › Budapeste › Bratislava › Praga

2. BIBLIOTECA DO MOSTEIRO STRAHOV, PRAGA

Duplo

Suplemento de partida do Porto 25€

DIA 2 › Viena › Budapeste

530 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Saída com destino a Bratislava,
capital da Eslováquia, cidade dos terraços românticos. Breve
visita panorâmica com passagem no Castelo, na Catedral
de São Martinho, na Porta de São Miguel e Teatro Nacional
da Eslováquia. Tempo livre na Praça Námestie. Almoço.
Continuação da viagem até Praga, capital da República Checa.
Jantar. Alojamento no Hotel Royal Praga  ou similar.

REFEIÇÕES

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

3. PONTE CARLOS, PRAGA

4. VISTA PANORÂMICA, BUDAPESTE
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

MAIO VIAGEM EM GRUPO
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Partidas de
Lisboa ou Porto

Bélgica &
Holanda com
Keukenhof

5 dias › 4 noites de alojamento
de 1 a 5 de Maio

03 › 07
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Aguce os seus sentidos para uma experiência que combinará uma
sucessão de cidades vibrantes, repletas de cor e flores que nos remete
para uma envolvência ímpar. Da charmosa Gante até à entusiástica
Amesterdão, conheceremos os grandes destaques dos Países Baixos.

Duplo

1.245€

Single

1.525€

Crianças *

935€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:
1. PARQUE KEUKENHOF, LISSE

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Bruxelas

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo
regular com destino a Bruxelas, via Lisboa. Chegada e transfer
até ao centro de Bruxelas, capital da Bélgica. Visita panorâmica
com destaque para o Palácio Real, a famosa e invulgar fonte
de Manneken Pis, um dos símbolos representativos da
comunidade local, a Grand Place, principal praça da cidade
e Património Mundial da UNESCO, onde encontraremos
também a Casa do Rei, a Câmara Municipal e a Casa dos
Duques. Passagem ainda pelo Parque do Cinquentenário, o
Atomium e o edifício do Parlamento Europeu, terminando
com a visita a uma fábrica de cerveja belga com degustação.
Jantar. Alojamento no Hotel NH Brussels Louise  ou
similar.

Ponte de Grasburg, a Igreja de São Nicolau, a Ponte de São
Miguel, a Catedral de São Bavão e o Campanário de Gante,
imponente torre medieval e o maior de todo o país (visitas
exteriores). Viagem até Antuérpia. Jantar. Alojamento no
Hotel Crowne Plaza Antwerp  ou similar.

DIA 2 › Bruxelas › Bruges › Gante ›
Antuérpia 210 Kms

Pequeno almoço no hotel. Partida para Bruges, cidade
medieval de grande importância histórica a nível mercantil
e conhecida como a “Veneza do Norte” pela sua diversidade
de canais. Visita acompanhada pelo guia local com destaque
para lugares como a Praça Burg, rodeada de edifícios
históricos como a Câmara Municipal e a Basílica do Sangue
Sagrado. Continuamos pelo Campanário de Bruges, Catedral
de São Salvador e Igreja de Nossa Senhora com as suas obras
de Miguel Ângelo (visitas exteriores). Almoço. Continuação da
viagem até Gante, a “Pérola da Flandres”, onde se mostrarão
alguns dos espaços mais emblemáticos, como o Castelo de
Gravensteen, antiga residência dos Condes da Flandres, a

DIA 3 › Antuérpia › Parque Keukenhof ›
Amesterdão 205 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Breve panorâmica por Antuérpia,
centro mundial de lapidação de diamantes, passando pela
Estação Central, a Igreja de Santiago, a Catedral de Notre
Dame, a Grote Markt, principal praça da cidade, onde se
encontra o edifício da Câmara Municipal e a estátua de Brabo,
monumento em homenagem ao capitão romano e símbolo
da Antuérpia. Partida para Lisse, nos Países Baixos. Almoço.
Visita ao Parque Keukenhof, mundialmente conhecido pela
extensa plantação de tulipas que florescem por esta altura.
Continuação até Amesterdão. Jantar. Alojamento no Hotel
Hyatt Place Amsterdam  (partida de abril) ou no
Leonardo Royal Hotel Amsterdam  (partida de maio)
ou similar.

DIA 5 › Amesterdão › Zaanse Schans ›
Volendam › Lisboa ou Porto

Pequeno almoço no hotel. Saída para Zaanse Schans, típica
vila holandesa conhecida pelos famosos moinhos de vento.
Prosseguimos até Volendam, uma vila piscatória de beleza
única na região e que nos remete para um passado repleto
de tradições. Passeio pelas ruelas, onde podemos apreciar
as casas de madeira, o antigo porto ou as lojas de queijos
holandeses. Em hora a indicar localmente, transfer ao
aeroporto de Amesterdão para embarque no voo regular
com destino ao Porto ou Lisboa. Chegada, fim da viagem e
dos nossos serviços.

DIA 4 › Amesterdão

PREÇO NÃO INCLUI:

Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita da capital da
Holanda, conhecida pela sua vasta rede de canais, destacando
o Bloemenmarkt, o único mercado flutuante de flores que
ainda perdura na cidade, a Praça Dam, a Igreja Nova, Museu
Casa de Rembrandt (visita exterior) e a Casa onde nasceu Anne
Frank (visita exterior). Almoço. Durante a tarde, cruzeiro pelos
canais para que possa apreciar cada recanto de Amesterdão.
Tempo livre, sugerimos a visita ao Rijkmuseum, o museu
mais importante da Holanda, à Heineken Experience ou à
A’dam Lookout para uma vista soberba sobre Amesterdão.
Jantar. Passeio pelo Bairro Vermelho, um dos locais mais
emblemáticos da cidade. Alojamento.

2. BRUGES, BÉLGICA

3. MONT DES ARTS, BRUXELAS

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) - Lisboa (02h40) - Bruxelas
• Amesterdão (03h00) - Lisboa (00h55) - Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 50€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o circuito;
› Guias locais de língua portuguesa em Bruxelas,
Bruges e Amesterdão;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 3 almoços e 4 jantares;
› Entrada numa fábrica de cerveja belga com
degustação e Parque Keukenhof;
› Cruzeiro de uma hora pelos canais de
Amesterdão;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

4. MOINHOS DE VENTO, ZAANSE SCHANS
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

JUNHO / JULHO / AGOSTO / SETEMBRO VIAGEM EM GRUPO
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Partidas de
Lisboa ou Porto
7 dias › 6 noites de alojamento
de 5 a 11 de Junho,
de 26 de Junho a 2 de Julho,
de 17 a 23 de Julho,
de 14 a 20 de Agosto ou
de 11 a 17 de Setembro

Bella Itália

05 › 12
VISITAS

A incessante história, a notável herança renascentista, os requintados sabores
gastronómicos e as paisagens extraordinárias inspiram-nos como nenhum outro
destino. Venha conhecer o país da “dolce vita” e venha conhecer a Bella Itália.

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:
Duplo

1.645€

Single

1.975€

Crianças *

1.235€

Suplemento de partida do Porto 25€
1. GRANDE CANAL, VENEZA

PREÇO INCLUI:

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Veneza

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida
em voo regular com destino a Veneza, via Lisboa. Chegada
e desembarque. Transporte para o porto de Tronchetto
para embarque no vaporetto que nos levará até ao centro
da cidade de Veneza, capital da região de Véneto e famosa
pelas gôndolas e pela beleza das suas pontes ao longo de
uma extensa rede de canais. Início das visitas pela Piazza
São Marcos, nomeada por Napoleão Bonaparte como “O
Salão mais Bonito da Europa”. Nela encontramos alguns dos
edifícios mais emblemáticos da cidade, como a Basílica de
São Marcos e o seu campanário e o Palácio Ducal. Destaque
ainda para a Ponte dos Suspiros e a Ponte de Rialto. Tempo
ainda para visitarmos uma fábrica de vidro e assistir a uma
demonstração da técnica de sopro de vidro. Regresso a
Veneza - Mestre. Jantar. Alojamento no Hotel Crowne Plaza
Venice East  ou similar.

DIA 2 › Veneza › Pádua › Verona ›
Florença 365 Kms

contemplar todo o esplendor de Florença. Almoço. Tempo
livre, sugerimos uma visita ao Mercado Central de Florença,
local repleto das melhores iguarias toscanas. Continuação
para Assis, na região da Umbria. Jantar. Alojamento no Hotel
Grand Assis  ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Pádua. Visita à
Basílica de Santo António de Pádua onde podemos apreciar
as suas cúpulas bizantinas e admirar o túmulo do padroeiro
da cidade. Prosseguimos até Verona, a cidade de “Romeu
e Julieta”. Visita pelo seu centro histórico classificado como
Património Mundial da UNESCO, destaque para a Catedral,
a Arena de Verona, terminada no ano 30 e considerada o
terceiro maior anfiteatro romano, e ainda a famosa Casa
de Julieta. Almoço. Durante a tarde, início da viagem para
Florença, capital da região da Toscana. Tempo livre. Jantar.
Alojamento no Hotel Starhotel Tuscany  (partida de
abril) ou Hotel Ambasciatori  (restantes partidas) ou
similar.

DIA 5 › Assis › Orvieto › Roma 215 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Passeio a pé pelo centro histórico
de Assis, cidade medieval classificada como Património
Mundial da UNESCO. Visita à Basílica de São Francisco de
Assis, onde se encontra o túmulo do santo, fundador da
Ordem dos Franciscanos. Destaque ainda para a Basílica
de Santa Clara, a Catedral de Assis e a Piazza del Comune.
Prosseguimos para Orvieto. Almoço. Subida no funicular de
Orvieto através da colina e deixe-se encantar pela sensacional
viagem. Passeio a pé pelas ruas empedradas com passagem
na Catedral, com a sua imponente fachada decorada com
mosaicos de ouro, a Torre del Moro, o Palácio del Populo e
a Fortaleza Albornoz onde teremos uma panorâmica sobre
a região. Continuação para Roma, apelidada de “A Cidade
Eterna”. Jantar. Alojamento no Hotel Caravel  ou
similar.

DIA 3 › Florença › Cinque Terre › Pisa ›
Florença 315 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Saída para La Spezia, região da
Ligúria, para embarque numa viagem memorável pelas
coloridas e encantadoras vilas do Parque Nacional de Cinque
Terre. O comboio percorrerá as cinco pequenas aldeias que
se erguem ao longo da encosta com cenário fantástico sobre
o mar mediterrâneo. Tempo livre onde poderá aproveitar
para provar os mais refinados produtos locais como o azeite
ou as anchovas. Almoço. Continuação para Pisa, terra natal de
Galileu Galilei, para uma breve panorâmica. Destaque para a
Praça dos Milagres, o Batistério, a Catedral e a famosa Torre
de Pisa, principal símbolo da cidade. Regresso a Florença.
Jantar. Alojamento.

2. PONTE VECHIO, FLORENÇA

Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Museu do Vaticano e
Capela Sistina para apreciar uma das maiores coleções
de arte do mundo, destacando-se o impressionante e
controverso fresco de Michelangelo “O Juízo Final”. Almoço.
Tempo livre no centro histórico de Roma. Em horário a indicar
localmente, transporte para o aeroporto de Roma para
embarque no voo regular com destino ao Porto, via Lisboa.
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

DIA 6 › Roma › Vaticano › Roma

Pequeno-almoço no hotel. Saída para a Praça de São
Pedro no Vaticano, para assistirmos à Audiência Papal,
uma das maiores solenidades religiosas. Almoço. Visita à
capital italiana, que se distingue das demais pela infinidade
de tesouros arqueológicos e artísticos. Destaque para o
monumental Coliseu, o maior anfiteatro construído durante o
Império Romano, as ruínas do Fórum Romano e do Palatino,
o Arco de Constantino, o imponente Monumento a Vittorio
Emanuele II situado na Praça de Veneza e ainda a famosa
Fontana di Trevi (visitas exteriores). Continuamos o passeio
pela Piazza Navona e pelo Castelo Sant’Angelo, fortaleza
situada nas margens do rio Tibre. Tempo livre, sugerimos
um passeio pelo charmoso bairro de Trastevere e provar o
famoso gelado italiano. Jantar. Alojamento.

DIA 4 › Florença › Assis

240 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã visita à cidade
berço do Renascimento, Florença. Artistas como Leonardo
da Vinci, Michelangelo, Giotto ou Dante contribuíram para a
herança cultural e histórica desta magnifica cidade. Destaque
para a imponente Catedral de Santa Maria del Fiore, a Ponte
Vecchio com as suas casas e lojas suspensas e símbolo do
romantismo e a Piazza della Signoria onde encontramos o
Palácio Vecchio (visitas exteriores). Tempo ainda para subir até
à Piazzale Michelangelo, um dos melhores miradouros para

DIA 7 › Roma › Lisboa ou Porto

3. VERNAZZA, CINQUE TERRE

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) - Lisboa (02h50) - Veneza
• Roma (03h05) - Lisboa (00h55) - Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 60€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guia local de língua portuguesa em Veneza,
Verona, Pádua, Cinque Terre, Florença, Assis e
Roma;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 6 almoços e 6 jantares;
› Entrada na Basílica de São Marcos, Palácio Ducal
de Veneza, Basílica de Santo António de Pádua,
Basílica de São Francisco de Assis, Museu do
Vaticano e Capela Sistina;
› Passe de comboio em Cinque Terre;
› Funicular em Orvieto;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

4. FONTANA DI TREVI, ROMA
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

JULHO / AGOSTO / OUTUBRO VIAGEM EM GRUPO
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Partidas de
Lisboa ou Porto
9 dias › 8 noites de alojamento
de 19 a 27 de Julho,
de 28 de Agosto a 5 de Setembro ou
de 3 a 11 de Outubro

Grécia
Milenar

09 › 15
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Viaje no tempo e venha descobrir os imensos segredos da civilização grega,
tesouros que contam uma história secular e tangível e percorrer os lugares
místicos onde se honravam os Deuses.

Duplo

1.895€

Single

2.275€

Crianças *

1.425€

PREÇO INCLUI:
› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares LUFTHANSA, com direito a uma peça de
bagagem até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (02h40) - Frankfurt (02h45) - Atenas
• Atenas (03h00) - Frankfurt (02h40) - Porto ou
• Lisboa (03h00) - Frankfurt (02h45) - Atenas
• Atenas (03h00) - Frankfurt (03h05) - Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de no valor de 165€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Atenas,
Micenas, Epidauro, Olympia, Delfos, Meteora;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 7 almoços e 8 jantares;
› Entrada na Acrópole, Ágora Antiga, Sítio
Arqueológico de Micenas, Teatro de Epidauro,
Centro Arqueológico de Olímpia, Sítio Arqueológico
de Delfos, Mosteiros de Meteora;
› Cruzeiro Ilhas do Golfo Sarónico (Hydra, Poros e
Egina)
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

1. VISTA DA ACRÓPOLE, ANTENAS

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Atenas

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em
voo regular com destino a Atenas, via Frankfurt. Chegada e
transporte para o hotel. Jantar. Alojamento no Stanley Hotel
 ou similar.

DIA 2 › Atenas

Pequeno-almoço no hotel. Visita à capital da Grécia, berço
da civilização ocidental e da democracia. Cidade com uma
riqueza arqueológica, artística e cultural inigualável. Visita à
Acrópole, principal local de culto da Grécia Antiga, e ao seu
Museu da Acrópole, onde estão expostos alguns vestígios
históricos da cidade ancestral. Prosseguimos até à Ágora
Antiga, outrora local de troca de mercadorias e onde
Sócrates e Platão expuseram as suas filosofias. Almoço.
Passeio pelas principais artérias de Atenas com destaque
para a Praça Sintagma, a Igreja de Panaghia Kapnikarea, a
Catedral Metropolitana e o Estádio Panatenaico onde se
realizaram os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna.
Tempo para desfrutar do ambiente encantador do Bairro de
Plaka, apelidado como Bairro dos Deuses e situado em pleno
coração de Atenas. É um local repleto de esplanadas e lojas
de artesanato. Jantar. Alojamento.

DIA 3 › Atenas › Corinto › Micenas ›
Epidauro › Náuplia 200 Kms

monges que ali habitaram e, ainda, desfrutar de uma vista
soberba sobre toda a região. Jantar. Alojamento no Amalia
Hotel Kalambaka  ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção Micenas
através do Canal de Corinto que une o Jónico e o Mar Egeu
(breve paragem). Em Micenas, visita ao espaço arqueológico
recheado de diversos vestígios da antiga Acrópole, com
destaque para a Tumba de Atreu, a Porta do Leão e a
Tumba da Colmeia. Continuação para Epidauro. Almoço.
Visita ao Teatro de Epidauro, palco de grandes tragédias
teatrais gregas, é ainda nos dias de hoje utilizado devido à
sua acústica fenomenal. Prosseguimos até Náuplia com
uma breve panorâmica na primeira capital da Grécia. Jantar.
Alojamento no Amalia Hotel Nafplio  ou similar.

DIA 7 › Meteroa › Termópilas › Tebas ›
Atenas 360 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção Atenas com
uma breve paragem em Termópilas, palco da histórica
batalha dos 300 espartanos liderados pelo Rei Leônidas I
contra o exército persa de Xerxes I. Visita ao memorial de
homenagem à batalha que se encontra no exato local do
acontecimento. Almoço. Prosseguimos por Tebas, famosa
pela lenda de Édipo. Chegada a Atenas e jantar. Alojamento
no Stanley Hotel  ou similar.

DIA 4 › Tolo › Olímpia

220 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Através das Montanhas de Arcádia
seguiremos até Olímpia, cidade berço dos Jogos Olímpicos.
Almoço. Visita ao Centro Arqueológico de Olimpia, Património
Mundial da UNESCO, nele encontraremos vestígios do Templo
de Zeus e de Hera e do Estádio Olímpico. Visita ao Museu
Arqueológico de Olímpia, importante museu grego que
preserva alguns dos mais valiosos artefactos encontrados
no Templo de Zeus. Jantar. Alojamento no Amalia Hotel
Olympia  ou similar.

DIA 8 › Atenas (Cruzeiro pelas Ilhas
Gregas)

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção ao porto
para embarque no fantástico cruzeiro pelas ilhas do Golfo
Sarónico – Aegina, Poros e Hydra. Almoço a bordo. Regresso
a Atenas. Ao anoitecer, saboreie um jantar típico, ao ritmo de
um espetáculo de folclore. Alojamento.

DIA 5 › Olímpia › Delfos

240 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Delfos, atravessando
a Ponte Rio - Antirio que liga a península de Peloponeso à
Grécia Continental. Almoço. Tempo para descobrir o Sítio
Arqueológico de Delfos, Património Mundial da UNESCO,
local de grandes histórias e lendas da mitologia grega.
Aqui encontraremos o Templo do Deus Apolo, o Museu
Arqueológico e o Oráculo de Delfos. Tempo livre. Jantar.
Alojamento no Amalia Hotel Delphi  ou similar.

DIA 9 › Atenas › Lisboa ou Porto

PREÇO NÃO INCLUI:

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre. Em horário a indicar
localmente, transporte para o aeroporto de Atenas para
embarque no voo regular com destino ao Porto ou Lisboa, via
Zurique ou Frankfurt. Chegada, fim da viagem e dos nossos
serviços.

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 6 › Delfos › Meteroa

2. ORÁCULO DE DELFOS

240 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Início da viagem até à região de
Meteora, mundialmente conhecida pelo impressionante
complexo de mosteiros construídos em cima de penhascos,
e classificada como Património Mundial da UNESCO. Almoço.
Tarde dedicada à visita de dois dos célebres Mosteiros de
Meteora para descoberta única sobre o estilo de vida dos

3. ILHA DE HYDRA, GRÉCIA

4. MOSTEIROS DE METEORA
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

ABRIL VIAGEM EM GRUPO
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Partida do
Porto
5 dias › 4 noites de alojamento

Andaluzia

de 28 de Abril a 2 de Maio

04 › 09
VISITAS

ROTA DO FLAMENCO

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Em terras de “nuestros hermanos” venha descobrir os maiores tesouros,
as mais vibrantes cores e o impressionante legado cultural. Deixe-se
levar pela rica gastronomia e pelos ritmos quentes do flamenco andaluz.

Duplo

845€

Single

1.170€

Crianças *

630€

PREÇO INCLUI:
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 5 almoços e 4 jantares com bebidas
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Sevilha,
Granada e Córdoba;
› Entrada na Catedral e Real Alcazár de Sevilha,
Alhambra de Granada e Mesquita-Catedral de
Córdoba;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de viagem – Capital 30.000€ **;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA.

1. PRAÇA DE ESPANHA, SEVILHA

DIA 1 › Porto › Olivença › Sevilha 585 Kms
Comparência às 08h00 no Terminal Rodoviário do Parque das
Camélias. Partida com destino a Olivença, cidade fronteiriça
“filha de Espanha e neta de Portugal”. Chegada para almoço.
Passeio pedonal pelo centro histórico de traços manuelinos,
onde destacamos o Castelo de Olivença, as Igrejas de Santa
Maria Madalena e de Santa Maria do Castelo, e a Casa da
Misericórdia. Continuação da viagem até Sevilha. Jantar.
Alojamento no Hotel Hesperia Sevilla  ou similar.
DIA 2 › Sevilha

Pequeno-almoço no hotel. Visita de dia completo em Sevilha,
capital da Andaluzia e berço do flamenco. Cidade encantadora,
rica em património histórico e arquitetónico, marcado pelas
culturas cristãs e árabes. Destaque para a Praça de Espanha
integrada no Parque Maria Luísa, um dos locais icónicos da
cidade e autêntico museu ao ar livre, o antigo Bairro Judeu de

Santa Cruz, um labirinto repleto de ruas e ruelas típicas, lojas
de artesanato, casas coloridas e pequenos jardins. Passagem
pelos Jardins de Murillo e o Paseo Catalina de Ribera com um
monumento a Cristóvão Colombo. Almoço. Visita à Catedral
de Sevilha, a maior de Espanha, e ao imponente Real Alcázar
de Sevilha, Património Mundial da UNESCO, que conserva
o maior legado histórico da cidade. Jantar típico com
espetáculo de flamenco. Alojamento.

cidade encantadora que se eleva no cimo da montanha.
Almoço. Passeio pelo casco histórico, atravessando a célebre
Ponte Nova, com uma vista soberba sobre o desfiladeiro, a
Praça de Touros, a Igreja de Santa Maria Maior, o Miradouro e
o Palácio Mondragón. Continuação da viagem para Granada,
cidade medieval com uma mística única, oriunda da sua
antiguidade muçulmana e católica. Jantar. Alojamento no
Hotel Occidental Granada  ou similar.

DIA 3 › Sevilha › Zahara La Sierra ›
Ronda › Granada 320 Kms

DIA 4 › Granada › Córdoba

200 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Visita ao imponente palácio –
fortaleza de Alhambra, um dos ex-líbris da Andaluzia e um
dos monumentos mais visitados de toda a Espanha. Grande
legado da presença árabe na Europa, Alhambra alberga o
Palácio de Generalife e os seus jardins, a Alcazaba, o Palácio
de Carlos V e os Palácios Nazaries, autêntica cidade que
guarda uma herança ímpar. Almoço. Breve panorâmica
pela cidade de Granada. Destaque para o bairro Albaicín, a
Catedral de Granada, o Mirador de San Nicolás e a Capela Real.
Continuação da viagem para Córdoba. Jantar. Alojamento no
AC Hotel by Marriott Cordoba  ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Zahara de la Sierra,
pitoresca aldeia dos “Pueblos Blancos” em pleno coração
do Parque Natural da Serra de Grazalema. Visita a pé pelo
conjunto histórico, Património da UNESCO, onde destacamos
o Castelo e a Torre del Homenaje. Prosseguimos para Ronda,

PREÇO NÃO INCLUI:
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 5 › Córdoba › Porto 630 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Visita pela cidade de Córdoba,
conhecida pela sua herança árabe e pela sua bela MesquitaCatedral de Córdoba, exemplo singular da fusão entre a
cultura islâmica e cristã. Almoço. Início da viagem de regresso
a Portugal. Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.

2. ALHAMBRA, GRANADA

3. RONDA, ANDALUZIA

4. MESQUITA, CATEDRAL DE CÓRDOVA

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

NOTAS: Para as partidas de Lisboa deverá contactar-nos.
A realização deste circuito depende de um número mínimo de 25
viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
A visita à Alhambra poderá ser alterada conforme a disponibilidade.
Caso não seja possível, será substituída pelos jardins e pela Igreja de
San Gil e Santa Ana.

MAIO / JULHO / SETEMBRO VIAGEM EM GRUPO
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Partidas de
Lisboa ou Porto

Roménia &
Bulgária

10 dias › 9 noites de alojamento
de 1 a 10 de Maio,
de 25 de Julho a 3 de Agosto ou
de 12 a 21 de Setembro

14 › 17

Mosteiro Rila, Castelo de Bran,
Bucareste e Sófia

VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Desvende os mistérios e lendas da Transilvânia, conheça o majestoso
legado cultural e religioso e explore as mais belas e antigas cidades
medievais repletas de história e arte.

Duplo

1.835€

Single

2.205€

Crianças *

1.380€

Suplemento de partida do Porto (Julho e Setembro) 40€

PREÇO INCLUI:

1. PARLAMENTO DE BUCARESTE

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Sófia

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo
regular com destino a Sófia, via Frankfurt. Chegada à capital
da Bulgária e desembarque. Jantar. Alojamento no Central
Hotel Sofia  ou similar.

DIA 2 › Sófia

Pequeno-almoço no hotel. Início do passeio a pé em Sófia,
cidade vibrante onde o melhor da cultura oriental e ocidental
se fundem. Destaque para a Catedral de Alexander Nevski,
construída em homenagem aos soldados russos e búlgaros
desaparecidos na guerra da independência, o Palácio Real, a
Igreja de Santa Sofia, que deu origem ao nome da cidade e o
antigo Fórum Romano. Almoço. Pela tarde, iremos conhecer
os monumentos situados nos arredores de Sófia. Iniciamos
pela Igreja de Boyana, Património da UNESCO, que se ergue
no sopé do Monte Vitosha, onde poderemos admirar os
magníficos frescos que decoram todo o seu interior, grande
herança artística do país. Terminamos com a visita ao Museu
de História Nacional, que alberga os maiores tesouros da
Bulgária. Regresso a Sófia. Jantar. Alojamento.

DIA 3 › Sófia › Rila › Plovdiv

390 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Partida para as montanhas de Rila.
Entrada no majestoso Mosteiro de Rila, grande tesouro, berço
e pilar da espiritualidade da Bulgária, Património Mundial da
UNESCO. Fundado por São João de Rila, protetor do povo
búlgaro, o mosteiro alberga um riquíssimo espólio cultural
e literário. Almoço. Continuação da viagem em direção a
Plovdiv. Jantar. Alojamento no Hotel Imperial Plovdiv 
ou similar.

DIA 4 › Plovdiv › Kazanluk › Plovdiv

210 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Visita em Plovdiv, uma das
metrópoles pertencente à antiga Trácia. Percorremos as ruas
da cidade, repletas de traços das civilizações grega e romana
e onde encontraremos lugares como o Teatro Romano, a
Mesquita de Dzhumaya, o Fórum e Antigo Estádio Romanos,

DIA 7 › Brasov › Bran › Prejmer ›
Sighisoara 205 Kms

terminando na Igreja de Constantino e Helena. Visita a
uma cave de vinho com degustação e também almoço.
Prosseguimos até Kazanluk, capital do Vale das Rosas. Visita
a uma destilaria do Óleo de Rosas, na qual iremos aprender
um pouco mais sobre o seu processo de extração e produção.
Tempo ainda para um passeio no Parque Tulbeto, no qual se
encontra o Túmulo Trácio, Património Mundial da UNESCO.
Regresso a Plovdiv. À noite, jantar típico onde iremos provar
o melhor da gastronomia búlgara enquanto assistimos a um
tradicional espetáculo de folclore. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Saída para a aldeia de Bran,
onde se encontra o mundialmente famoso Castelo de Bran,
ex-líbris da Transilvânia e lugar de grandes mitos e lendas,
imortalizado no conto de Bram Stocker, Conde Drácula. Visita
ao interior deste misterioso lugar. Continuação até Prejmer
para conhecer a fascinante Igreja Fortificada, Património da
UNESCO. Almoço. Início da viagem em direção a Sighisoara,
cidade medieval. Passeio pelo interior da sua magnífica
Cidadela, com passagem pela Torre do Relógio, a Casa do
Drácula e a Praça da Cidadela. Terminaremos o dia com a
visita a uma adega do tradicional licor Tuica (aguardente de
ameixa) com degustação. Jantar. Alojamento no DoubleTree
by Hilton Hotel Sighisoara  ou similar.

DIA 5 › Plovdiv › Gabrovo › Veliko ›
Tarnovo › Ruse 290 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Gabrovo. Visita ao
Museu Etnográfico ao Ar Livre “ETAR“, fantástica vila-museu.
Percorrendo as ruas empedradas, teremos a oportunidade
de conhecer o modo de vida do povo búlgaro no século XIX.
Continuação da viagem para Veliko Tarnovo, capital medieval
da Bulgária que conta com mais de 7000 anos de história,
conhecida pelo seu peculiar estilo arquitetónico. Almoço.
À tarde, visita à imponente colina de Tsarevets com a sua
Fortaleza, a Catedral da Ascensão e a Torre do Imperador
Baldwin. Jantar. Alojamento no Dunav Plaza Hotel 
ou similar.

DIA 8 › Sighisoara › Hunedoara › Sibiu

345 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Partida com destino a Hunedoara,
onde iremos visitar o grandioso Castelo de Corvin, local
de misteriosas lendas sobre batalhas, paixões e heranças
relacionadas com a família Iancu de Hunedoara, antigos
proprietários do castelo. Almoço. Partida para Sibiu,
atravessando as montanhas dos Cárpatos e do Vale Oltului
- o mais impressionante do país. Chegados à maior cidade
medieval da Roménia, iniciaremos a nossa visita panorâmica
com destaque para a praça Grande, a Igreja Evangélica,
a Torre do Conselho e a lendária Ponte dos Mentirosos.
Terminaremos com a visita ao interior do Museu Brukenthal
inserido no complexo do palácio homónimo. Jantar.
Alojamento no Hotel Continental Forum Sibiu  ou
similar.

DIA 6 › Ruse › Sinaia › Brasov 270 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos a nossa viagem
atravessando a fronteira do rio Danúbio e entrando na
Roménia. Almoço. Continuamos até à cidade de Sinaia, a
“Pérola dos Cárpatos”, situada no sopé das impressionantes
Montanhas de Bucegi. Visita ao interior do admirável
Castelo-Palácio de Peles, antiga residência real e a mais
rica herança do reinado de Carlos I, repleto de elegância e
luxo. Prosseguimos para Brasov. Passeio a pé pelo centro
histórico onde, através das típicas ruelas que exalam o seu
distinto ambiente medieval, destacamos lugares como a
rua da Corda, uma das mais estreitas da Europa, a Praça da
Câmara Municipal e a Igreja Negra. Jantar. Alojamento no
Hotel Ramada Brasov  ou similar.

DIA 9 › Sibiu › Curtea de Arges ›
Bucareste 205 Kms

3. CASTELO DE PELES, SINAIA

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Curtea de
Arges, encantadora cidade enriquecida pelos tesouros do
passado, quando era intitulada como a capital da região
histórica da Valáquia. Almoço. Continuação da viagem para
Bucareste. Chegada e tempo livre. À noite, jantar típico
romeno com espetáculo de folclore tradicional. Alojamento
no Hilton Garden Inn Bucharest Old Town  ou similar.

4. MOSTEIRO DE RILA, BULGÁRIA

DIA 10 › Bucareste › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Visita em Bucareste, apelidada
de “A Pequena Paris”, com as suas largas avenidas repletas
de frondosas árvores e majestosos edifícios da Belle Époque
que nos remetem para um ambiente elitista e luxuoso.
Destacamos a passagem em locais como o Arco do Triunfo,
o Palácio Cantacuzino, a charmosa Avenida Vitória, a praça
da Revolução, o Palácio Real e o Ateneo Romeno. Visita ao
interior do imponente Palácio do Parlamento Romeno e ao
Museu Nacional da Aldeia, que mostra um pouco da forma
de vida rural no país, bem como das suas diversas tradições,
entre os séculos XVII e XX. Tempo livre. Em horário a indicar
localmente, transporte para o aeroporto de Bucareste.
Embarque no voo regular com destino ao Porto, via Frankfurt.
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares LUFTHANSA, com direito a uma peça de
bagagem até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (02h40) - Frankfurt (02h15) - Sófia
• Bucareste (02h30) - Frankfurt (02h40) - Porto ou
• Lisboa (03h00) - Frankfurt (02h15) - Sófia
• Bucareste (02h30) - Frankfurt (03h05) - Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 185€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Sófia, Rila e
Bucareste;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 8 almoços e 9 jantares;
› Entrada na Igreja de Boyana e Museu de História
Nacional em Sófia; Mosteiro de Rila; Cave de Vinho
com degustação em Plovdiv; Destilaria do Óleo
de Rosas em Kazanluk; Museu Etnográfico ao Ar
Livre “ETAR“ em Gabrovo; Castelo-Palácio de Peles
em Sinaia; Castelo de Bran; Igreja Fortificada de
Prejmer; Adega do Licor Tuica com degustação
em Sighisoara; Castelo de Corvin em Hunedoara,
Museu Brukenthal em Sibiu, Parlamento e Museu
Nacional da Aldeia em Bucareste;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Visto e Cartão de Cidadão ou
Passaporte com validade mínima de 6 meses, cuja fotocópia deverá ser
facultada à agência de viagens.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

MAIO / AGOSTO VIAGEM EM GRUPO
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Partidas de
Lisboa ou Porto

Grande
Circuito
Irlandês

7 dias › 6 noite de alojamento
de 2 a 8 de Maio ou
de 17 a 23 de Agosto

10 › 12
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Percorrendo a “Ilha Esmeralda”, conheça um lugar idílico, onde
as suas vilas charmosas, as majestosas e infinitas paisagens
e os históricos recantos carregados de simbolismo.

Duplo

1.570€

Single

1.950€

Crianças *

1.180€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:
1. CALÇADA DOS GIGANTES

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Dublin
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida
em voo regular com destino a Dublin, via Lisboa. Chegada e
desembarque. Transporte até ao centro da capital irlandesa.
Início da visita pelo emblemático Trinity College, incluindo
a visita à antiga Biblioteca onde se encontra o célebre
livro de Kells. Prosseguimos até ao Phoenix Park, o maior
parque urbano da Europa. Almoço. Visita à Catedral de São
Patrício, padroeiro da cidade, e à fábrica de cerveja Guinness
Storehouse, marca fundada em 1759 por Arthur Guinness.
Possibilidade para subir até ao “Gravity Bar”, situado no
último piso do edifício e onde poderemos contemplar a vista
magnifica sobre a cidade de Dublin enquanto degustamos
a verdadeira cerveja irlandesa. Terminaremos a visita na
O´Connell Street, a mais famosa avenida da cidade, onde
poderemos ver o Monumento a Daniel O’Connell, líder
nacionalista irlandês que lutou pela emancipação católica.
Tempo livre para passear pelo Temple Bar, bairro boémio da
cidade. Jantar. Após o jantar, possibilidade de assistir a um
espetáculo de dança típico e com contos num famoso pub
Irlandês (opcional). Alojamento no Grand Canal Hotel Dublin
 ou similar.

DIA 2 › Dublin › Kilkenny › Midleton ›
Cork 300 Kms

Castelo de Lynch. Almoço. Atravessaremos o fabuloso Parque
Nacional de Connemara até chegar à Abadia de Kylemore,
imponente mosteiro fundado em 1920 para albergar freiras
beneditinas que fugiram da Bélgica durante a 1ª Guerra
Mundial. Continuação para Sligo. Jantar. Alojamento no
Radisson Blu Hotel & Spa Sligo  ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Kilkenny,
conhecida como a “cidade de mármore”. Visita ao lendário
Castelo de Kilkenny, importante fortaleza do século XII e
restaurado durante a época Vitoriana. Almoço. Passeio a pé
pelo centro histórico, repleto de edifícios históricos e espaços
contemporâneos. Prosseguimos até Midleton para visita à
Destilaria da Jameson, o mais famoso “whiskey” da República
da Irlanda, com degustação. Continuação para Cork. Jantar.
Alojamento no Clayton Hotel Silver Springs Cork  ou
similar.

DIA 5 › Sligo › Derry 150 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Tempo para descobrir Sligo, capital
da região do noroeste irlandês, com uma herança cultural e
literária inigualável dada a sua forte ligação a William Butler
Yeats, poeta irlandês e uma das figuras mais proeminentes
da literatura local durante o século XX. No percurso para
Derry, passagem pela montanha de Benbulbin, cenário
ímpar com as paisagens verdejantes. Almoço. Visita ao centro
pitoresco de Derry, palco dos confrontos entre manifestantes
católicos e protestantes, em 1972. Destaque para o Guildhall,
importante edifício de estilo neogótico, as muralhas antigas
que sobreviveram ao longo dos vários confrontos, e a
Catedral de São Colombo (visitas exteriores). Visita ao Museu
Free Derry e ao Memorial do Domingo Sangrento, onde
ficaremos a conhecer a história e o contributo da cidade na
luta pelos direitos civis. Jantar. Alojamento no Maldron Hotel
Derry  ou similar.

DIA 3 › Cork › Limerick › Falésias de
Moher › Galway 255 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Panorâmica por Cork onde
destacamos alguns dos monumentos mais característicos
como a Catedral de São Finbarr, ponto de referência com
particularidades únicas como os seus vitrais e esculturas
exteriores, a Igreja da Santíssima Trindade e a Universidade
de Cork. Passagem pela Rua de São Patrício e pelo Mercado
Inglês, recheado de sabores e tradições, sendo um importante
ponto de encontro da comunidade local. Continuação
para Limerick. Almoço. Breve passeio pela cidade onde
foi celebrado o Tratado de Limerick aquando do fim da
guerra Williamita na Irlanda. Prosseguimos para a visita às
Falésias de Moher, escarpas naturais de beleza ímpar, onde
poderemos contemplar uma das paisagens mais incríveis do
país. Viagem para Galway. Jantar. Alojamento no Maldron
Hotel Sandy Road Galway  ou similar.

2. TEMPLE BAR, DUBLIN

DIA 7 › Belfast › Dublin › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de
caráter pessoal. Em horário a combinar localmente, transfer
para o aeroporto de Dublin para embarque no voo regular
com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim dos nossos
serviços e fim da viagem.

PREÇO NÃO INCLUI:

DIA 6 › Derry › Calçada dos Gigantes ›
Belfast 165 Kms

DIA 4 › Galway › Parque Nacional de
Connemara › Kylemore › Sligo 285 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Visita por Galway, designada
como a “cidade das tribos” em virtude da presença de 14
tribos na cidade que prosperaram durante a Idade Média.
Durante o passeio, teremos oportunidade para apreciar a
influência da cultura espanhola na arquitetura de Galway,
particularmente o Arco Espanhol, construído para proteger
os barcos ancorados na doca da cidade. Destaque para a
magnifica Catedral, de estilo renascentista e cujo interior é
feito de calcário e mármore oriundo da região, e ainda para o

e protestante desde 1969. Tempo livre na Doca de Hamilton.
Jantar. Alojamento no AC Hotel by Marriott Belfast 
ou similar.

3. FALÉSIAS DE MOHER

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção à Calçada dos
Gigantes. Breve paragem para visita às ruínas do Castelo de
Dunluce, um dos cenários cinematográficos da famosa série
Game of Thrones. Continuação até à Calçada dos Gigantes,
uma verdadeira maravilha da natureza classificada como
Património da Humanidade pela UNESCO e um dos ícones da
região. Almoço. Continuação para Belfast, capital da Irlanda
do Norte. Visita com destaque para o edifício da Câmara
Municipal, a Catedral de Santa Ana, o Memorial Albert
Clock, o Museu do Titanic (visita exterior), a Cave Hill, onde
Jonathan Swift se inspirou para escrever o famoso romance
“As Viagens de Gulliver” e ainda o porto de Belfast, principal
fonte de riqueza da cidade. Passagem pelo conhecido “muro
da vergonha” de Belfast, ponto de divisão dos bairros católico

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) - Lisboa (02h45) - Dublin
• Dublin (02h45) - Lisboa (00h55) - Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 50€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guia local de língua portuguesa em Dublin e Belfast;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 6 almoços e 6 jantares;
› Entrada na Biblioteca do Trinity College, Catedral
de São Patrício, Fábrica da Guinness com prova,
Castelo de Kilkeny, Destilaria da Jameson com
degustação, Falésias de Moher, Abadia de
Kylemore, Museu Free Derry, Castelo de Dunluce e
Calçadas dos Gigantes;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

4. CASTELO DE KYLEMORE

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

MAIO / OUTUBRO VIAGEM EM GRUPO
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Partida do
Porto

Madrid
& Terras
Castelhanas

5 dias › 4 noites de alojamento
de 13 a 17 de Maio ou
de 16 a 20 de Outubro

06 › 09
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Numa viagem repleta de história e cultura, percorra os
caminhos da realeza espanhola, admirando alguns dos
mais majestosos e opulentos legados de Espanha.

Duplo

755€

Single

980€

Crianças *

565€

PREÇO INCLUI:
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Madrid,
Segóvia, Toledo e Salamanca;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 5 almoços e 4 jantares com bebidas
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho;
› Entrada no Palácio Real, Catedral de Almudena
e Museu do Prado em Madrid, Alcázar de Segóvia,
Real Sítio de San Lorenzo de El Escorial; Alcázar de
Toledo;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 15.000€ **;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

1. VISTA PANORÂMICA DE MADRID

DIA 1 › Porto › Cidade Rodrigo › Madrid

565 Kms
Comparência às 08h00 no Terminal Rodoviário do Parque
das Camélias. Partida em autocarro de turismo com destino
a Cidade Rodrigo. Almoço. Tempo para um agradável passeio
por esta cidade amuralhada, onde os traços arquitetónicos de
origem romana e medieval são visíveis ao longo do percurso,
destacando-se a imponente Catedral de Santa Maria, a Igreja
de Cerralbo, o Castelo Alcázar de Enrique II, a Praça Maior e
a Porta de Santiago. Continuação para Madrid. Tempo livre.
Jantar. Alojamento no Ayre Gran Hotel Colón  ou
similar.

DIA 3 › Madrid › Segóvia › San Lorenzo
de El Escorial › Madrid 210 Kms

DIA 2 › Madrid

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Segóvia, cidade
com um legado histórico importante, proveniente da mescla
de culturas que coabitaram durante a Idade Média. Visita pelo
encantador centro histórico com destaque para o Aqueduto,
Catedral e a Casa dos Picos. Visita ao imponente Alcázar de
Segóvia, outrora residência oficial de vários monarcas. Almoço
típico onde provaremos o afamado “Cochinillo de Segóvia”.
Da parte da tarde, seguimos viagem até San Lorenzo de El
Escorial. Visita ao Real Sítio de San Lorenzo de El Escorial,
monumental complexo histórico mandado erigir por Filipe II
de Espanha. Regresso a Madrid. Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita da capital
espanhola. Entrada no Palácio Real, residência oficial do
Rei de Espanha e à Catedral de Almudena, construída em
homenagem à Santíssima Virgem de Almudena, Padroeira de
Madrid. Prosseguimos o passeio com passagem pela Basílica
de San Miguel, Muralha Árabe e Parque de Atenas (visitas
exteriores). Almoço. Continuação das visitas pelo Museu do
Prado, os Jardins do Oriente, a Praça de Espanha, Gran Via,
principal avenida da cidade, a Porta do Sol, onde se encontra
o quilómetro zero das estradas espanholas, o Parque do
Retiro e as Fontes de Neptuno e Cibeles. Tempo livre na Plaza
Mayor ou no Mercado de S. Miguel, onde poderá desfrutar do
ambiente descontraído ou provar algumas das mais famosas
tapas madrileñas. Jantar. Alojamento.

DIA 4 › Madrid › Toledo › Cuenca ›
Madrid 420 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Partida para Toledo, antiga capital
de Espanha. Passeio pelo belíssimo centro histórico, com
início na Porta de Bisagra, antiga entrada nas muralhas da
cidade. Destaque para a Catedral, o Mosteiro de San Juan
de los Reyes, a Igreja de São Tomé e a Plaza Mayor (visitas
exteriores). Visita ao Alcázar de Toledo, imponente palácio fortaleza construído no cimo da cidade. Almoço. Continuação
para Cuenca, classificada como como Património da
Humanidade pela UNESCO. Tempo para descobrir o seu
encantador centro histórico, onde encontraremos a Catedral
de Santa Maria e de São Julião, a Ponte de San Pablo e o
Castelo. Regresso a Madrid. Jantar. Alojamento.

PREÇO NÃO INCLUI:
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 5 › Madrid › Ávila › Salamanca ›
Porto 575 Kms

2. CATEDRAL DE SEGÓVIA

3. ALCAZAR DE TOLEDO

Pequeno-almoço no hotel. Viagem até à cidade amuralhada
de Ávila que alberga um conjunto de património histórico
fascinante. Visita a pé pelo interior das muralhas, com
passagem pela Catedral, de estilo gótico, as Portas de
Cármen, o Convento de Santa Teresa, a Igreja de São Pedro
e a Basílica de São Vicente. Continuação para Salamanca.
Almoço. Pela tarde, iremos conhecer a Praça Maior, a Nova
Catedral, a Velha Catedral, a Igreja e Convento de San
Esteban, a Casa das Conchas e a Universidade. Em hora a
determinar, regresso ao Porto. Chegada, fim da viagem e dos
nossos serviços.

4. MOSTEIRO EL ESCORIAL

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: Para os viajantes com partida de Lisboa, por favor consulte-nos.
A realização deste circuito depende de um número mínimo de 25
viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

MAIO / JULHO / AGOSTO / SETEMBRO VIAGEM EM GRUPO
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Partidas de
Lisboa ou Porto

Normandia,
Vale do Loire
& Versailles

7 dias › 6 noites de alojamento
a) de 18 a 24 de Maio,
b) de 6 a 12 de Julho,
de 8 a 14 de Agosto ou
de 7 a 13 de Setembro

09 › 11
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Percorrendo a Normandia, fará uma verdadeira viagem ao passado através
das emblemáticas praias do desembarque da Normandia e deixe-se
deslumbrar pela região do Vale do Loire, onde a história e a opulência
da nobreza francesa caminham de mãos dadas.

Duplo

a) 1.525€

b) 1.650€

Single

a) 1.920€

b) 2.045€

Crianças *

a) 1.145€

b) 1.240€

PREÇO INCLUI:
1. MONTE SAINT-MICHEL

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Orly › Chantilly
› Rouen 205 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida
em voo regular com destino a Paris - Orly, via Lisboa.
Chegada, desembarque e continuação da viagem para
Chantilly, região da Picardie. Almoço e visita no monumental
Castelo de Chantilly, uma das joias do património cultural
francês. Continuação para Rouen, capital da Normandia.
Breve panorâmica pela cidade medieval com as suas casas
debruadas a madeira que nos remetem para os tempos da
Idade Média. Destaque para Catedral de Rouen, a Igreja de
Joana d’Arc, o Gros Horloge e praça do Mercado, local onde
Joana d’Arc foi martirizada. Jantar. Alojamento no Mercure
Hotel Rouen Champ de Mars  ou similar.

DIA 2 › Rouen › Arromanches › Bayeux ›
Caen 215 Kms

de Dinan, a Basílica de Saint-Saveur e a impressionante Igreja
de Saint-Malo de Dinan. Almoço. Seguimos para Le Mans, a
lendária cidade do circuito automóvel das “24h Le Mans”.
Panorâmica pela zona histórica da cidade, a Cité Plantagenêt,
com destaque para a Catedral de Saint-Julien, a Casa da Coluna
Vermelha e a Grande Rue. Saída em direção ao Vale do Loire,
território reconhecido como Património da Humanidade pela
UNESCO, e mundialmente conhecido pelos seus castelos
renascentistas, fortalezas medievais e magníficos jardins.
Jantar. Alojamento no Mercure Hotel Tours Nord  ou
similar.

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção à zona das
Praias do Desembarque, onde se iniciou a operação militar
que viria a pôr fim à Segunda Guerra Mundial. Iniciámos em
Arromanches – les – Bains, onde visitaremos o Museu do
Desembarque, local que alberga um impressionante legado
carregado de simbolismo e importância histórica. Tempo
livre na famosa praia de “Gold Beach”, onde atualmente se
encontram vários vestígios do porto artificial construído pelas
tropas Aliadas que aqui desembarcaram no “Dia D”. Almoço.
Continuação até Bayeux para visita à Catedral homónima e
ao Museu da Tapeçaria para conhecer o magnifico tapete
bordado a linho onde são retratados os principais eventos
da conquista da Inglaterra pelos Normandos. Prosseguimos
até Caen para uma breve panorâmica com passagem pela
Abadia dos Homens, o Memorial de Caen e a Abadia das
Damas (visitas exteriores). Jantar. Alojamento no Mercure
Hotel Caen Cote de Nacre  ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Visita à cidade de Tours com
destaque para a Catedral de Saint-Gatien, a Ponte Wilson e
a Basílica de São Martinho. Tempo livre na animada Praça
Plumereau, onde se reúnem dezenas de esplanadas e lojas
de artesanato. Almoço. Prosseguimos para visita ao Castelo
de Chenonceau ou “Castelo das Damas” junto às margens do
rio Cher. Visita à vila medieval de Amboise onde se encontra o
belo Castelo homónimo (visita exterior), local onde Leonardo
Da Vinci passou os seus últimos dias. Continuação para Blois.
Jantar. Alojamento no Novotel Blois Centre Val de Loire
 ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Viagem até ao Monte Saint-Michel,
classificado como Património da Humanidade pela UNESCO e
local de beleza única onde é visível a harmonia entre história,
a arquitetura e a natureza. Passeio pelas labirínticas ruelas
medievais e visita à Abadia do Monte Saint-Michel, construída
em homenagem ao Arcanjo São Miguel. Prosseguimos até
Saint-Malo, cidade portuária na Bretanha e conhecida como
a “Cidade dos Corsários”. Oportunidade para descobrir o
seu pitoresco centro histórico rodeado pelas muralhas com
destaque para a Catedral. Tempo livre para deliciar-se com
a gastronomia bretã, conhecida pelos seus crepes e pelos
biscoitos amanteigados. Jantar. Alojamento no Mercure
Hotel Saint Malo Front de Mer  ou similar.

DIA 6 › Blois › Chambord › Chartres ›
Versalhes 230 Kms

PREÇO NÃO INCLUI:

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para um agradável
passeio pelo centro de Blois e apreciar o Castelo homónimo
(visita exterior). Continuaremos a descoberta pelos encantos
do Vale do Loire com a visita ao esplêndido Castelo de
Chambord, antiga residência de caça de Francisco I. Saída em
direção a até Chartres. Almoço. Pela tarde, iremos conhecer
o interior da sua opulenta Catedral de Chartres, conhecida
pelos magníficos vitrais que retratam várias passagens da
Bíblia. Destaque ainda para as Igrejas de Sain-Aignan e de
Saint-Pierre. Continuação até Versalhes. Jantar. Alojamento
no Mercure Hotel Versailles Parly  ou similar.

DIA 4 › Saint-Malo › Dinan › Le Mans ›
TOURS 340 Kms
2. CATEDRAL DE BAYEUX

Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Palácio de Versalhes, um
dos mais opulentos e majestosos de toda a França, juntamente
com os seus soberbos jardins. Tempo livre para atividades de
caráter pessoal. Em horário a indicar localmente, transporte
para o aeroporto de Orly para embarque no voo regular com
destino ao Porto ou Lisboa. Chegada, fim da viagem e dos
nossos serviços.

DIA 5 › Tours › Chenonceau › Amboise ›
Blois 80 Kms

DIA 3 › Caen › Monte Saint-Michel ›
Saint-Malo 185 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Partida para visita à pitoresca
e charmosa vila de Dinan. Pelo interior das muralhas,
percorreremos as ruelas para apreciar as tradicionais casas
construídas ao estilo de enxaimel, a Torre do Relógio, o Castelo

DIA 7 › Versalhes › Orly › Lisboa ou Porto

3. CASTELO DE CHENONCEAU

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (02h10) - Orly (Paris)
• Orly (Paris) (02h10) - Porto ou
• Lisboa (02h25) - Orly (Paris)
• Orly (Paris) (02h30) - Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 60€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em
Arromanches e Versalhes;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 5 almoços e 6 jantares;
› Entrada no Castelo de Chantilly, Museu do
Desembarque, Catedral e Museu da Tapeçaria em
Bayeux, Abadia do Monte Saint-Michel, Castelo de
Chenonceau, Castelo de Chambord, Catedral de
Chartres e Palácio de Versalhes;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

4. PALÁCIO DE VERSALHES
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

MAIO VIAGEM EM GRUPO
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Partidas de
Lisboa ou Porto
4 dias › 3 noite de alojamento

Sabores da
Toscana

de 20 a 23 de Maio

07 › 07
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Apure os seus sentidos para uma experiência sensorial única. Das pitorescas
vilas e idílicas colinas, da gastronomia sui generis e dos nobres vinhos, explore
a Toscana, um dos segredos mais bem guardados de Itália.

Duplo

995€

Single

1.205€

Crianças *

750€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:
1. GASTRONOMIA DA TOSCANA

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Florença

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida
em voo regular com destino a Florença, via Lisboa. Chegada
e transporte até ao centro de Florença, capital da região
da Toscana. Visita à cidade berço do Renascimento, onde
artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Giotto ou
Dante contribuíram para a herança cultural e histórica desta
magnífica cidade. Destaque para a imponente Catedral de
Santa Maria del Fiore, a Ponte Vecchio com as suas casas

DIA 2 › Florença › San Gimignano › Siena

e lojas suspensas, símbolo do romantismo, e a Piazza
della Signoria onde encontramos o Palácio Vecchio (visitas
exteriores). Almoço. Tempo ainda para subir até à Piazzale
Michelangelo, um dos melhores miradouros para contemplar
todo o esplendor de Florença. Tempo livre, sugerimos uma
visita ao Mercado Central de Florença, local repleto das
melhores iguarias toscanas. Jantar. Alojamento no Hotel
FH55 Grand Hotel Mediterraneo  ou similar.

105 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a San
Gimignano, vila encantadora de caraterísticas medievais
situada no cimo de uma colina em pleno coração da
Toscana. Destaque para a Porta de San Giovanni, a Piazza
della Cisterna e a Piazza del Duomo, onde encontraremos
a Catedral dedicada a Santa Maria Assunta. Visita ao Centro
Vinícola de Vernaccia de San Gimignano, seguindo-se da
prova de vinhos produzidos na região. Continuação para
Siena. Almoço. Durante a tarde, passeio pelo centro histórico
daquela que é uma das mais charmosas vilas da Toscana,
declarada Património da Humanidade pela UNESCO. Através
das suas ruas medievais cheias de cor, passaremos por locais
como a impressionante Piazza del Campo, a Torre del Mangia,
o Palácio Comunale, atual Câmara Municipal. Visita à Catedral
de Siena, uma das mais belas de Itália. Jantar. Alojamento no
Hotel Four Points by Sheraton Siena  ou similar.

DIA 4 › Siena › Chianti › Florença ›
Lisboa ou Porto 75 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Através da famosa Via Chiantigiana
e de paisagens deslumbrantes, seguimos em direção à região
de Chianti, mundialmente conhecida pelos seus vinhos. Em
Greve de Chianti, visita à Antica Macelleria Falorni e à Enoteca
Falorni, um mundo de tradições e sabores reunidos para
uma experiência gastronómica única. Almoço. Continuação
para Florença. Tempo livre. Em horário a indicar localmente,
transporte para o aeroporto de Florença para embarque no
voo regular com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da
viagem e dos nossos serviços.

DIA 3 › Siena › Montalcino ›
Montepulciano › Cortona › Siena

185 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Através das fantásticas e
verdejantes paisagens do Vale de Orcia, seguimos em direção
a Montalcino, cidade onde é produzido o famoso vinho
Brunello. Destaque para o seu pitoresco centro histórico,
onde encontraremos a Fortezza, antiga fortaleza da cidade, a
Torre do Relógio e a Piazza del Populo. Visita a um produtor
local do vinho Brunello com degustação. Continuação
até Montepulciano. Almoço. Breve panorâmica pela zona
histórica passando por locais como a Piazza Grande, o
Poço Medieval e a Catedral. Tempo para degustar o “Vino
Nobile” de Montepulciano, ex-líbris da região e o vinho mais
antigo de Itália. Prosseguimos até Cortona, cenário idílico do
famoso filme “Sob o sol da Toscana”. A pé pelas ruas e vielas
descobriremos um pouco do encanto desta bela cidade.
Destaque para a Catedral, a Piazza della Repubblica, a Igreja
de São Francisco e a Piazza Signorelli. Visita e prova de uma
das tradicionais iguarias de Cortona, o Queijo Pecorino.
Regresso a Siena. Jantar. Alojamento.

2. PAISAGEM DE MONTEPULCIANO

3. PIAZZA DEL CAMPO, SIENA

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) - Lisboa (02h50) - Florença
• Florença (02h55) - Lisboa (00h55) - Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 50€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guia local de língua portuguesa em Florença, San
Gimignano e Siena;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 4 almoços e 3 jantares;
› Entrada no Centro Vinícola de Vernaccia em
San Gimignano, na Catedral de Siena e na Antica
Macelleria Falorni em Greve di Chianti;
› Degustação de vinhos em Montalcino,
Montepulciano e Greve di Chianti;
› Prova do Queijo Pecorino em Cortona;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

4. GASTRONOMIA NA TOSCANA
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

MAIO VIAGEM EM GRUPO
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Partidas de
Lisboa ou Porto

Encantos
de Salzburg,
Tirol & Baviera

4 dias › 3 noites de alojamento
de 22 a 25 de Maio

03 › 06
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Descubra a beleza ímpar dos Alpes Austríacos e do Tirol, famosa pelas
suas paisagens bucólicas, e fique a conhecer algumas das tradições mais
ancestrais da região da Baviera.

Duplo

895€

Single

1.015€

Crianças *

675€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:
1. CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN, FUSSEN

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Munique ›
Salzburg 145 Kms

DIA 2 › Salzburg › Innsbruck

190 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Manhã dedicada à cidade de
Mozart com orientação do guia local. Destaque para as
visitas à Catedral de Salzburg, à casa natal de Mozart, espaço
convertido em museu (visita exterior), e também para os
magníficos Jardins do Palácio de Mirabell, um dos cenários
onde foi gravado o célebre filme “Música no Coração”. Partida
em direção a Innsbruck, capital da região do Tirol. Almoço.
Passeio pelo encantador centro histórico de Innsbruck,
onde poderemos ver o famoso Telhado de Ouro, Goldenes
Dachl, símbolo da cidade e utilizado pelos imperadores como
varanda para assistirem a torneios ou festivais. Destaque
ainda para o Palácio Imperial de Hofburg e para a Catedral
de Santiago. Jantar. À noite, possibilidade de assistir a um
espetáculo tirolês (não incluído), tão característico desta
região dos Alpes Austríacos e do seu povo. Alojamento no
Hotel Grauer Bär  (partida de março) e Hotel Sailer
 (partida de maio) ou similar.

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em
voo regular com destino a Munique, via Lisboa. Chegada e
continuação para Salzburg, terra natal do ilustre compositor
Wolfgang Amadeus Mozart. Tempo para descobrir o centro
histórico da cidade, classificado como Património da
Humanidade pela UNESCO. Jantar. Alojamento no Austria
Trend Hotel Salzburg Europa  (partida de março) e
Austria Trend Hotel Salzburg West  (partida de maio)
ou similar.

DIA 4 › Munique › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Visita pedonal pelo prestigiado
centro de Munique com guia local. Começaremos pela praça
de Karlsplatz até chegar ao coração da cidade, a Marienplatz,
antiga praça do mercado. Aqui, teremos a oportunidade de
apreciar o imponente edifício da Câmara Municipal decorado
com estátuas da realeza da Baviera, figuras míticas, santos
e ainda o conhecido Glockenspiel, relógio que oferece
diariamente um espetáculo do seu carrilhão de sinos.
Continuação da visita por lugares como a Peterskirche,
Catedral de Frauenkirch, símbolo da cidade, Ópera de
Munique e o Teatro da Residência (visitas exteriores). Passeio
pelo Parque Hofgarten. Ocasião ainda para conhecer e
desfrutar do ambiente num dos tradicionais Beer Hall de
Munique. Almoço. Em horário a indicar localmente, transfer
para aeroporto de Munique para embarque no voo regular
com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem e
dos nossos serviços.

DIA 3 › Innsbruck › Füssen › Munique

245 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Início da viagem em direção a
Füssen para visita ao icónico Castelo de Neuschwanstein,
erigido pelo Rei Luís II da Baviera, em honra do seu amigo e
notável compositor Richard Wagner, e no qual a Walt Disney
se inspirou para desenhar os castelos das suas princesas.
Almoço. Início da viagem em direção a Munique, capital
da Baviera e onde se realiza o grande festival da cerveja, o
Oktoberfest. Jantar numa típica cervejaria alemã. Alojamento
no Hotel Courtyard by Marriott Munich City East  ou
similar.

2. VISTA PANORÂMICA DE SALZBURGO

3. TELHADO DE OURO, INNSBRUCK

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) - Lisboa (02h45) - Munique
• Munique (02h50) - Lisboa (00h55) - Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 60€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Salzburg,
Innsbruck e Munique;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 3 almoços e 3 jantares;
› Entrada na Catedral de Salzburg, Castelo de
Neuschwanstein em Füssen e Beer Hall em
Munique;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

4. HOFBRAUHAUS PUB, MUNIQUE
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

MAIO / OUTUBRO VIAGEM EM GRUPO
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Partidas de
Lisboa ou Porto

País Basco
& La Rioja

4 dias › 3 noite de alojamento
de 30 de Maio a 2 de Junho
de 2 a 5 de Outubro

03 › 06

Museu Guggenheim, Santuário
de Loyola e Guernica

VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Das típicas vilas às cidades contemporâneas, da herança artística às
modernas estruturas, das deslumbrantes paisagens sobre o atlântico
aos caminhos de peregrinos. Descubra o País Basco, uma das regiões
mais em voga da Península Ibéria.

Duplo

795€

Single

960€

Crianças *

600€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Bilbao

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida
em voo regular com destino a Bilbao, via Lisboa. Chegada e
desembarque. Transporte até ao centro da cidade, conhecida
como a “Cidade do Ferro”. Iniciamos a visita guiada pelo
impressionante Museu Guggenheim, edifício vanguardista
que alberga várias obras-primas de arte contemporânea.
Continuação do passeio pela parte antiga, o Casco Viejo,
repleta de artistas de rua e lojas de artesanato. Passagem
pelo Mercado la Ribera, a Catedral de Santiago e o Teatro
Arriaga. Tempo livre na Plaza Nueva onde sugerimos a prova
dos tradicionais pintxos, afamados petiscos espanhóis.
Jantar. Alojamento no Hotel Silken Indautxu  ou
similar.

1. MUSEU DE GUGGENHEIM, BILBAO

DIA 2 › Bilbao › Guernica Y Luno ›
Santuário De Loyola › Getaria › San
Sebastián 150 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Viagem em direção a Guernica
y Luno, cidade bombardeada durante a guerra civil
espanhola, evento que inspirou a obra mais famosa de
Pablo Picasso “Guernica”. Visita ao Museu da Paz, local onde
está documentada a reconstituição histórica da tragédia de
26 de abril de 1937 e onde seremos convidados a refletir
sobre os valores da paz no mundo. Destaque ainda para a
Casa das Juntas e a Árvore de Guernica, símbolo do povo
basco, e o Parque de los Pueblos de Europa. Prosseguimos
até ao Santuário de Loyola, grande centro de peregrinação
católica. Almoço. Tempo livre no local onde nasceu Inácio de
Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Continuação para
San Sebastián com paragem em Getaria, encantadora vila
piscatória na Baía de Biscaia, famosa pela gastronomia de
pratos de peixe. Passeio pelo seu centro medieval e pelo porto
pesqueiro. Chegada a San Sebastián. Jantar. Alojamento no
Hotel Silken Amara Plaza San Sebastián  ou similar.

DIA 4 › Vitória - Gasteiz › Bilbao › Lisboa
ou Porto 65 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã, visita à cidade
de Vitória-Gasteiz com destaque para a Catedral de Santa
Maria, a Basílica de São Prudêncio de Armentia, uma das
pérolas no estilo românico no País Basco e Portalón, antiga
hospedagem que albergavam os mercadores. Almoço. Em
horário a indicar localmente, transporte para o aeroporto de
Bilbau para embarque no voo regular com destino a Portugal.
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

DIA 3 › San Sebastián › Logroño › Vitória
- Gasteiz 230 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Visita a San Sebastián, cidade
cosmopolita banhada pela Baía da Concha. Passeio pela
zona histórica com destaque para o Mercado de la Brexta,
a Catedral do Bom Pastor, a Ponte Zurriola e o Paseo Nuevo.
Terminaremos com a subida ao Monte Urgull, parque
agradável onde se encontra o Castillo de la Mota (visita
exterior) e onde será possível apreciar a magnífica vista
sobre a Baía da Concha, cartão postal da cidade. Almoço.
Prosseguimos para Logroño, capital da tão afamada região
vinícola de La Rioja. Tempo para descobrir os segredos
da produção dos vinhos da região com a visita à Bodegas
Franco – Espanholas, que contam com mais de 130 anos de
história e onde teremos oportunidade para provar o vinho no
seu esplendor máximo. Partida para Vitória-Gasteiz, capital
do País Basco. Jantar. Alojamento no AC Hotel by Marriott
General Alava  ou similar.
2. ÁRVORE DE GUERNICA, GUERNICA Y LUNO

3. CATEDRAL DE SANTA MARIA, VITORIA GASTEIZ

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) - Lisboa (01h55) - Bilbao
• Bilbao (02h00) - Lisboa (00h55) - Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 35€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guia local de língua portuguesa em Bilbao e
Vitória - Gasteiz;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 3 almoços e 3 jantares com bebidas
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho;
› Entrada no Museu Guggenheim em Bilbao, Museu
da Paz em Guernica e Bodegas Franco – Espanholas
em Logroño com prova de vinho;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

4. PINCHOS, PRATO TIPICO DE SAN SEBASTIAN
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

JUNHO VIAGEM EM GRUPO
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Partidas de
Lisboa ou Porto
5 dias › 4 noites de alojamento

Itália

de 2 a 6 de Junho ou
de 23 a 27 de Junho

04 › 07

CAPRI E COSTA AMALFITANA

VISITAS

Deixe-se seduzir pela beleza sublime das maravilhas naturais e culturais da
Costa Amalfitana. A simbiose do azul do mar, do verde das montanhas e a
da arquitetura típica conferem a este lugar um charme idílico e singular.

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:
Duplo

1.125€

Single

1.300€

Crianças *

845€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:

1. ATRANI, COSTA AMALFITANA

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Roma ›
Sorrento 265 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida
em voo regular com destino a Roma, via Lisboa. Chegada e
desembarque. Transporte para o centro da cidade. Almoço.
Tempo livre para visita à famosa Praça e Basílica de São
Pedro, importante edifício da religião católica e centro de
peregrinação para milhares de fiéis (visita exterior). Partida
em direção a Sorrento. Jantar. Alojamento no Hotel Zi’ Teresa
 ou similar.

DIA 2 › Sorrento › Nápoles › Pompeia ›
Sorrento 100 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita à cidade Nápoles,
capital da região da Campânia que reúne uma encantadora

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com duração aproximada de:
• Porto (00h55) – Lisboa (02h55) – Roma
• Nápoles (03h15) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 50€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guia local de língua portuguesa em Nápoles,
Pompeia e Capri;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel
mencionado ou similar;
› Refeições: 3 almoços e 4 jantares;
› Entradas no Parque Arqueológico de Pompeia,
Catedral de Amalfi e Catedral de Salerno;
› Travessia de fast-ferry para a ilha de Capri;
› Teleférico em Capri;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

DIA 3 › Sorrento › Capri › Sorrento

fusão entre as tradições do mar e da terra. Destaque para
o movimentado centro histórico, Património Mundial da
UNESCO, a Catedral de Santa Maria Assunta que alberga o
mais antigo batistério do Ocidente, a Universidade, o Palácio
Real que data do século XVIII e o Castel Nuovo, antiga fortaleza
e residência real. Almoço. Prosseguimos até Pompeia, antiga
cidade do Império Romano, destruída pela erupção do vulcão
Vesúvio no ano de 79 d.C. Visita ao Parque Arqueológico,
Património Mundial da UNESCO, um verdadeiro museu a céu
aberto e um dos ex-líbris de Itália. Aqui, e depois de cerca
de 1600 anos oculta, teremos a oportunidade de observar
grande parte da cidade antiga que ficou preservada pela ação
da grande camada de cinzas aquando da erupção. Regresso
ao hotel. Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Transfer para o porto de Sorrento
para embarque no ferry até à encantadora ilha de Capri.
Chegada e subida no emblemático teleférico. Destaque para
o Jardim de Augustus, local com uma vista soberba sobre os
Faraglioni de Capri, imponentes ilhéus que se erguem do
mar, e para a Praça Umberto. Regresso à marina de Capri e
tempo livre para atividades de caráter pessoal. Sugerimos a
visita opcional à Gruta Azul, um dos símbolos da ilha, uma
caverna formada naturalmente entre a rocha e o mar, que
recebendo a luz do sol, através da sua janela natural ganha
tons de azul que ilumina todo o espaço. Regresso a Sorrento.
Jantar. Alojamento.

DIA 4 › Sorrento › Positano › Praiano ›
Amalfi › Salerno › Sorrento 120 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Excursão de dia completo
pela Costa Amalfitana. Iniciamos com a visita a Positano
para conhecer a Igreja de Santa Maria Assunta, e aqui
recomendados a prova do famoso Limoncello. Continuação
até Praiano, antiga residência de verão dos Doges Italianos.
Visita pela Torre a Marea e Igreja de São Lucas Evangelista.
Seguimos até Amalfi, cidade icónica e local de uma beleza
ímpar, foi outrora um local dominante das trocas comerciais
entre o Império Bizantino e o Egipto. Almoço. Entrada na
Catedral de Amalfi, coração da cidade que data do século
IX e que alberga os restos mortais de Santo André, um dos
primeiros discípulos de Jesus. Viagem até Salerno. Iniciaremos
a visita pelo antigo ducado do século XI, na Via dei Mercanti,
e visitaremos a Catedral. Tempo ainda para um passeio pela
Avenida Vittorio Emanuelle e pela Lungomare. Regresso a
Sorrento. Jantar. Alojamento.

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 5 › Sorrento › Nápoles › Lisboa ou
Porto 50 Kms

2. RUINAS DE POMPEIA

3. RUA TIPICA, COSTA AMALFITANA

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para atividades de
caráter pessoal. Em hora a combinar localmente, transfer
para o aeroporto de Nápoles para embarque no voo regular
com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem e
dos nossos serviços.

4. VISTA DA CATEDRAL AMALFI

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

JUNHO / JULHO / AGOSTO VIAGEM EM GRUPO
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Partidas de
Lisboa ou Porto
9 dias › 8 noites de alojamento
de 6 a 14 de Junho,
de 11 a 19 de Julho ou
de 2 a 10 de Agosto

Rússia

17 › 13

NA ROTA DOS CZARES

VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Pela enigmática e desconcertante Rússia, descobrirá todo o monumental
e esplendoroso património imperial dos Czares, atravessando as cidades
antigas carregadas de simbolismo e segredos por desvendar.

Duplo

2.370€

Single

2.785€

Crianças *

1.780€

Suplemento de partida do Porto (Julho e Agosto) 40€

PREÇO INCLUI:
1. CATEDRAL DE SÃO BASÍLIO, MOSCOVO

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Moscovo

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em
voo regular com destino a Moscovo, via Frankfurt. Chegada
e desembarque. Transporte para o hotel. Alojamento no
Radisson Blu Olympiyskiy Hotel  ou similar.

DIA 2 › Moscovo

Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita de Moscovo,
capital russa e uma das metrópoles mais vibrantes e
cosmopolitas da Europa. Começamos o percurso pela Praça
Vermelha, ícone da tradição russa e palco dos grandes desfiles
militares durante a era da União Soviética. Destaque para a
colorida Catedral de São Basílio, o Mausoléu de Lenine, o Museu
da História Estatal, a Catedral Ortodoxa de Kazan, e os antigos
Armazéns GUM, repleto de luxuosas boutiques e espaços de
restauração (visitas exteriores). Através das grandes avenidas
passaremos pelo Teatro Bolshoi, mundialmente conhecido
pelos seus espetáculos de dança e ópera. Continuação até
ao Metropolitano de Moscovo, onde percorreremos algumas
das mais belas estações palacianas, autênticas galerias de
arte desde a época soviética. Almoço. Visita ao deslumbrante
complexo arquitetónico do Kremlin, classificado como
Património Mundial pela UNESCO, antiga residência dos
czares e um dos ex-líbris da cidade. Destaque para a Praça das
Catedrais ladeada pelas Catedrais Ortodoxas de Assunção,
Anunciação e Arcanjo S. Miguel, local das coroações dos
czares. Passeio pela pitoresca Rua Arbat, em pleno coração
do centro histórico é um importante ponto de encontro do
povo moscovita. Tempo para desfrutar do ambiente boémio
do bairro e apreciar os inúmeros músicos ambulantes e
retratistas de rua. Jantar típico com tradicional espetáculo de
folclore russo. Alojamento.

DIA 3 › Moscovo › Sergiev Posad › Suzdal

260 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Saída para a região do “Anel
Dourado”. Breve panorâmica em Sergiev Posad, com
destaque para o emblemático Mosteiro da Trindade São
Sérgio conhecido como o “Vaticano Russo” e um dos mais
importantes centros da religião ortodoxa. Continuação para
Suzdal. Almoço. Visita pela cidade considerada a joia do “Anel

Dourado”, com destaque para o Mosteiro Vasilievsky, Igreja
de São Cosmos e São Damião (visitas exteriores). Entrada no
fabuloso Kremlin de Suzdal, importante centro religioso,
militar e civil do governo da cidade e onde será possível
apreciar as magnificas vistas da cidade. No seu interior,
iremos visitar a Catedral da Natividade e a célebre Igreja de
Madeira de São Nicolau. Passagem pelo Mosteiro de Salvador
e Santo Eutímio, o qual serviu de prisão para os opositores
de Catarina, “a Grande”. Jantar. Alojamento no Hotel Sokół
Wellness & SPA  ou similar.

DIA 6 › Moscovo (Comboio) › São
Petersburgo

Pequeno-almoço no hotel. Embarque em comboio de
alta velocidade em direção a São Petersburgo, a “Capital
dos Czares” e cidade das artes. Chegada e assistência nas
formalidades de desembarque. Visita a uma das cidades
mais charmosas da Europa, embarcando num fantástico
cruzeiro pelos canais de São Petersburgo. Numa perspetiva
diferente, poderemos admirar todo o esplendor dos seus
palácios e monumentos. Tempo livre. Jantar. Alojamento no
Azimut Hotel Saint - Petersburg  ou similar. À noite,
possibilidade para assistir a um espetáculo tradicional de
ballet russo no célebre Teatro Mariinsky (opcional).

DIA 4 › Suzdal › Kostroma › Yaroslavl

270 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Kostroma situada na
encruzilhada dos rios Volga e Kostroma. Passeio a pé pelo
seu magnifico centro histórico, repleto de casas de madeira e
elegantes edifícios barrocos e neoclássicos. Destaque para a
Praça Susaninskaya, a Torre do Fogo e as Estátuas de Lenine e do
Príncipe Yuri, fundador da cidade. Almoço. Visita ao Mosteiro
da Santíssima Trindade de Ipatiev, imponente complexo
amuralhado que alberga vários edifícios de caráter religioso.
Continuação da viagem até Yaroslavl, outrora importante
porto comercial da Rússia medieval. Destaque para o seu
centro histórico, declarado Património da Humanidade
pela UNESCO, onde podemos encontrar as típicas igrejas
decoradas com os mais belos e impressionantes frescos no
seu interior. Visita ao Mosteiro Spaso-Preobrazhensky, uma
das construções mais antigas da região, e à Igreja São Elias,
profeta da cidade e igreja tipicamente moscovita. Jantar.
Alojamento no Park Inn by Radisson Yaroslavl Hotel 
ou similar.

DIA 9 › São Petersburgo › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de
caráter pessoal. Em hora a combinar partida para o aeroporto
de São Petersburgo. Formalidades de embarque e partida em
voo regular com destino ao Porto ou Lisboa, via Frankfurt.
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

DIA 7 › São Petersburgo

Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita em São
Petersburgo, cidade repleta de traços imperiais e luxuosa
arquitetura. Nascida do desejo de Pedro, o Grande, é um
dos expoentes culturais e artísticos da Rússia. Destaque para
a principal avenida, a Nevsky Prospekt, a Catedral de Kazan
e do Santo Isaac, e para a esplêndida Catedral do Sangue
Derramado, com as suas cúpulas coloridas e construída no
local onde o Czar Alexandre II foi assassinado. Almoço. Visita
às principais salas do impressionante Museu Hermitage que,
por entre os retalhados e fascinantes corredores e salas,
teremos a oportunidade de vislumbrar o ímpar acervo e
o espólio pertencente aos Czares da Rússia, que mostra a
opulência e a sumptuosidade da época. Seguindo-se a visita
à Fortaleza de Pedro e Paulo incluindo o panteão dos czares
russos da família Romanov. Jantar. Alojamento.

DIA 5 › Yaroslavl › Moscovo

265 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Inicio da viagem em direção a
Moscovo. Almoço. Tarde livre para atividades de caráter
pessoal. Sugerimos a visita à Galeria Tretyakov, importante
museu estatal dedicado à preservação e conservação da arte
ussa (não incluído), ou um passeio pelo carismático Mercado
de Izmailovo, repleto de lojas de artesanato e espaços de
restauração. Jantar. Alojamento no Radisson Blu Olympiyskiy
Hotel  ou similar.

UNESCO e inspirado em Versailles, reúne inúmeros palácios
e majestosos jardins repletos de estátuas douradas e fontes
magníficas. Regresso a São Petersburgo. Tempo livre. Jantar.
Alojamento.

Ortodoxas de Assunção, Anunciação e Arcanjo S. Miguel em
Moscovo; Kremlin, Catedral da Natividade e Igreja de Madeira
de São Nicolau em Suzdal; Mosteiro da Santíssima Trindade de
Ipatiev em Ksotroma; Mosteiro Spaso - Preobrazhensky e Igreja
São Elias em Yaroslav; Museu Hermitage, Jardins do Palácio de
Catarina, Catedral de Kazan, Catedral do Sangue Derramado,
Fortaleza de Pedro e Paulo e Peterhof em São Petersburgo;

› Cruzeiro pelos canais de São Petersburgo;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:

DIA 8 › São Petersburgo › Pushkin ›
Peterhof › São Petersburgo 125 Kms

2. MUSEU HERMITAGE, SÃO PETERSBURGO

Pequeno-almoço no hotel. Viagem para Pushkin para
conhecer os Jardins do Palácio de Catarina, um opulento
exemplo do barroco russo erigido em homenagem à czarina
Catarina I. Destaque para a famosa Sala de Ambar, de beleza
singular, caracterizada pela decoração de painéis de ambar
colocados sobre folhas de ouro. Almoço. Prosseguimos para
visita a Peterhof, classificado como Património Mundial da

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares LUFTHANSA, com direito a uma peça de
bagagem até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (02h40) - Frankfurt (03h15) - Moscovo
• São Petersburgo (02h55) - Frankfurt (02h40) Porto ou
• Lisboa (03h00) - Frankfurt (03h15) - Moscovo
• São Petersburgo (02h55) - Frankfurt (03h05) - Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 210€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Comboio de alta velocidade entre Moscovo e São
Petersburgo, em 2ª classe (duração aproximada 03h50);
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Moscovo
(2.º dia) e São Petersburgo (7.º e 8.º dia);
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 6 almoços e 7 jantares;
› Entradas: Kremlin, Metropolitano de Moscovo, Catedrais

› Bebidas às refeições;
› Visto de entrada na Rússia (aproximadamente 75 €);
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

3. MOSTEIRO DE IPATIEVSKY, KOSTROMA

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Obrigatório visto e passaporte com
validade mínima de 6 meses após a data de regresso, com 2 páginas
seguidas em branco, cuja fotocópia deverá ser facultada à agência de
viagens.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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Partida do
Porto

Picos da
Europa

4 dias › 3 noite de alojamento
de 10 a 13 de Junho

03 › 07
VISITAS

SANTUÁRIO COVADONGA,
FUENTE DÉ E POTES

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Atravessando os belos lagos, imponentes montanhas e desfiladeiros,
irá imergir num ambiente puro e relaxante, descobrindo cada recanto
inóspito do Parque Natural dos Picos da Europa.

Duplo

580€

Single

695€

Crianças *

435€

PREÇO INCLUI:

DIA 1 › Porto › Gijón › Oviedo

1. PAISAGEM DOS PICOS DA EUROPA

575 Kms
Comparência às 08h00 no Terminal Rodoviário do Parque
das Camélias. Partida com destino a Gijón. Chegada para
almoço. Da parte da tarde, visita pela cidade que se estende
pela costa asturiana. Destaque para o Convento de las
Agustinas, o Palácio de Revillagigedo, a Torre do Relógio,
antigo miradouro da cidade, La Escalerona monumento
ao Movimento Moderno, com vista sobre a praia de São
Lorenzo, a escultura do Elogio ao Horizonte, situado no topo
de Cimavilla, o bairro onde Gijón nasceu, o Monumento à
Mãe do Emigrante, conhecida como “A Maluca de Rinconín”, a
Colegiata de São João Batista, a Igreja de São Pedro e a Praça
Maior. Continuação para Oviedo. Jantar. Alojamento no AC
Hotel by Marriott Oviedo Forum  ou similar.

DIA 2 › Oviedo › Villaviciosa › Cangas de
Onís › Covadonga › Arenas de Cabrales ›
Santander 240 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Viagem até Villaviciosa, capital
da Sidra. Visita à Fábrica e Adega El Gaitero onde iremos
conhecer um pouco mais sobre a produção da Sidra e
degustar o famoso néctar. Prosseguimentos até Cangas de
Onís, antiga capital das Astúrias. Chegada e breve passeio
onde passaremos pela célebre Ponte Romana e a Igreja de
Nossa Senhora da Assunção. Almoço. Saída em direção ao
Parque Natural de Covadonga. Visita à Basílica da Nossa
Senhora de Covadonga, um dos ícones da região. Continuação
até Arenas de Cabrales para visita a uma queijaria típica,
onde iremos conhecer o processo de produção e degustar o
famoso queijo das Astúrias. Partida para Santander. Jantar.
Alojamento no Hotel Santemar  ou similar.

DIA 4 › Léon › Zamora › Porto

445 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã, visita à cidade
de Léon, um dos pontos principais do Caminho de Santiago.
Destaque para a Catedral de Léon, a Calle de Ancha, Palácio
de Los Guzmanes, sede do governo da província de Léon,
e a Casa Botines, obra de Antoni Gaudi, e Basílica de Santo
Isidoro. Continuação para Zamora, cidade de rica história
entre Portugal e Espanha que atingiu o seu expoente máximo
no célebre Tratado de Zamora. Almoço. Pela tarde, passeio
a pé pelo casco histórico com passagem pelo Palácio dos
Momos, a Praça Maior onde se encontra a Igreja de São João,
o Palácio e Porta de Dona Urraca, a Catedral de El Salvador e
o Castelo de Zamora. Regresso a Portugal. Chegada, fim da
viagem e dos nossos serviços.

› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 4 almoços e 3 jantares com bebidas
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho;
› Guia intérprete de língua portuguesa durante
todo o circuito;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Entrada na Adega Típica de Sidra com degustação
em Villaviciosa, Basílica da Nossa Senhora de
Covadonga, Queijaria Asturiana com prova;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de viagem – Capital 30.000€ **;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA.

PREÇO NÃO INCLUI:
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 3 › Santander › Potes › Fuente Dé ›
Léon 310 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Visita à capital da região da
Cantábria, Santander, cidade de origens romanas e grande
tradição marítima. Panorâmica com passagem por lugares
como a Catedral, o passeio de Pereda, a Câmara Municipal
e a Praça Porticada. Tempo livre pela zona de El Sardinero,
passeio marítimo onde encontraremos os mais sumptuosos
edifícios como o Grande Casino e ainda o Parque de
Madalena no qual se encontra o Palácio Real. Saída para a vila
de Potes. Almoço. Breve visita com destaque para a Torre del
Infantado, Antiga Igreja de São Vicente e Monumento Enrique
Herreros. Continuação para Fuente Dé, localidade situada
bem no coração dos Picos de Europa. Subida opcional até ao
Portal de Picos no teleférico onde poderemos vislumbrar uma
paisagem de cortar a respiração. Tempo livre. Prosseguimos
até Léon. Jantar. Alojamento no TRYP León Hotel  ou
similar.

2. CATEDRAL DE COVADONGA, AUSTURIAS

3. IGREJA DE SANTA MARIA NARANCO, OVIEDO

4. VISTA DE PANORÂMICA DE SANTANDER

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: Partida de Lisboa, por favor consulte-nos.
A realização deste circuito depende de um número mínimo de 25
viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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19

Partidas de
Lisboa ou Porto

Polónia,
história &
cultura

8 dias › 7 noites de alojamento
de 19 a 26 de Junho,
de 14 a 21 de Agosto ou
de 9 a 16 de Outubro

10 › 13
VISITAS

PREÇO POR PESSOA EM:

Um país repleto e traçado pela história mundial, palco de grandes e
emblemáticos acontecimentos. Dos passos do Papa João Paulo II, passando pelo
legado das diversas correntes artísticas até chegar aos principais marcos da II
Guerra Mundial, percorra o grande exemplo de resistência e independência.

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo
regular com destino a Varsóvia, via Lisboa. Transporte até
ao centro da maior cidade da Polónia, Varsóvia. Destaque
para o seu centro histórico “Stare Miastro”, reconhecido
como Património da Humanidade pela UNESCO. Passagem
pela Igreja de Santa Cruz, pelo Palácio Presidencial, pela
Estátua de Copérnico, monumento que homenageia o famoso
astrónomo e matemático, pelo Museu dedicado a Frédéric
Chopin e ainda pelo majestoso Palácio da Cultura e Ciência.
Jantar. Alojamento no Mercure Hotel Warszawa Centrum
 ou similar.

DIA 2 › Varsóvia › Czestochowa ›
Auschwitz › Cracóvia 390 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Viagem para Czestochowa para
visita ao Mosteiro de Jasna Góra, um dos mais importantes
santuários Marianos na Europa, onde encontraremos
o célebre quadro de Nossa Senhora de Czestochowa,
conhecida como “A Virgem Negra”. Almoço. Prosseguimos a
viagem para Auschwitz - Birkenau. Visita guiada ao antigo
Campo de Concentração Nazi, um dos mais marcantes da
II Guerra Mundial. Continuação para Cracóvia, cidade de
grande herança cultural e histórica e uma das mais antigas do
país. Jantar. Alojamento no Novotel Krakow Centrum 
ou similar.

DIA 3 › Cracóvia › Wieliczka › Cracóvia

35 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã, passeio pelo
encantador centro histórico de Cracóvia, classificado como
Património Mundial da UNESCO, sobreviveu a duas grandes
guerras mundiais, conservando nos dias de hoje as mais
belas construções de estilo gótico, barroco e renascentista.
Destaque para a surpreendente do Praça do Mercado com a
emblemática Basílica de Santa Maria e o Sukiennice, famoso
mercado de tecidos. Prosseguimos até à colina de Wawel
para conhecer o Castelo (visita exterior) e a Catedral de
Wawel, local onde o Papa João Paulo II foi ordenado bispo.
Almoço. Pela tarde, curta viagem para visita às Minas de Sal
de Wieliczka, classificadas Património Natural e Cultural da
UNESCO, um mundo infindável de túneis com lagos, galerias
e ainda capelas repletas de estátuas esculpidas em sal, fruto
do trabalho de dezenas de gerações de mineiros locais.
Regresso a Cracóvia. Jantar em típico com animação musical.
Alojamento.

DIA 6 › Gdansk › Malbork › Sopot ›
Gdansk 240 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Passeio a pé pelo centro histórico
onde destacamos o Portão Verde, edifício construído com
a finalidade de servir de residência oficial da monarquia
polaca, a Porta Dourada, a Igreja de Santa Catarina e a basílica
gótica de Santa Maria (visitas exteriores). Na rua do grande
Mercado, repleta de edifícios com fachadas pitorescas e
muitas esplanadas, encontraremos a Câmara Municipal, a
Fonte de Neptuno e a Corte de Artús, antigo centro da vida
social onde mercadores e locais negociavam e uma das
construções mais belas da cidade. Pela marginal do antigo
porto de Gdsank, iremos apreciar o grande guindaste,
símbolo histórico da cidade. Almoço. Visita ao Centro
Europeu da Solidariedade, berço do movimento sindicalista
Solidanorsc liderado por Lech Walesa, responsável pelo fim
do poder do bloco comunista. Partida para a cidade medieval
de Malbork. Visita ao impressionante Castelo de Malbork,
a maior fortaleza Teutónica da Europa, classificado como
Património da Humanidade pela UNESCO. Tempo para um
agradável passeio por Sopot, famosa estância balnear da
Polónia. Regresso a Gdansk num navio pirata com jantar a
bordo para uma experiência memorável. Alojamento.

320 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Wroclaw com uma
breve paragem em Wadowice, cidade natal do Papa João
Paulo II, onde teremos a oportunidade de conhecer a Basílica
da Apresentação da Bem-Aventurada Virgem Maria, na
qual Karol Wojtyla foi batizado, exatamente ao lado da casa
onde nasceu e viveu. Continuação para Wroclaw, a “Veneza
Polaca”. Almoço. Visita na cidade dos contos de fada, epíteto
que ganhou devido à sua característica arquitetura e aos seus
mais de 200 gnomos que se escondem ao longo das suas
ruelas. Destaque para lugares como o Bairro dos Judeus,
local onde a cidade ganha cor, vida e animação, a Praça do
Mercado, o edifício da Câmara Municipal, a Igreja de Santa
Elizabete e a Catedral de São João Batista, reconstruída após
ter sofrido sérios danos durante a II Guerra Mundial. Jantar.
Alojamento no Hotel Scandic Wrocław  ou similar.

Diana (visitas exteriores). Passagem ainda pelo Túmulo do
Soldado Desconhecido. Jantar. Alojamento no Mercure Hotel
Warszawa Centrum  ou similar.

DIA 8 › Varsóvia › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para atividades
de caráter pessoal, sugerimos um agradável passeio pelo
Mercado da Cidade Velha ou uma subida à torre do Taras
Widokowy (não incluído) para uma vista soberba sobre o
Rio Vístula. Em horário a indicar localmente, transfer ao
aeroporto de Varsóvia para embarque no voo regular com
destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem e dos
nossos serviços.

Single

2.105€

Crianças *

1.265€

3. AUSCHWITZ

340 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Varsóvia.
Almoço. Continuação das visitas pela capital polaca, com
a entrada no majestoso Castelo Real de Varsóvia, antiga
residência oficial família real polaca. Seguindo-se a visita ao
imponente Palácio de Winalów, conhecido como “Versalhes
da Polónia”. Tempo para um passeio pelo Parque Lazienki,
onde podemos encontrar o monumento mais célebre de
Chopin, a Casa Branca, o Palácio Belvedere e o Templo de

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) - Lisboa (03h55) - Varsóvia
• Varsóvia (04h10) - Lisboa (00h55) - Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 40€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Varsóvia,
Cracóvia, Auschwitz, Wroclaw, Torún e Gdansk;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 6 almoços e 7 jantares;
› Entrada no Mosteiro de Jasna Góra em
Czestochowa; Minas de Sal de Wieliczka, Campo
de Concentração de Auschwitz (inclui sistema de
áudio), Castelo de Malbork; Catedral de Wawel;
Basílica da Apresentação da Bem-Aventurada
Virgem Maria; Centro Europeu da Solidariedade
em Gdansk; Palácio de Wilanów e Castelo Real em
Varsóvia;
› Cruzeiro desde Sopot até Gdansk (duração
aproximada 01h30)
› Seguro de Viagem – 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 7 › Gdansk › Varsóvia

DIA 5 › Wroclaw › Torún › Gdansk
2. ESTÁTUA PEQUENA SEREIRA, VARSÓVIA

1.685€

PREÇO INCLUI:

Teutónicos, e reconhecida como Património Mundial da
UNESCO. Destaque para a Torre Inclinada (Krzywa Wieza),
a Catedral onde Copérnico foi batizado, e a Igreja de Santa
Catarina de Alexandria. Almoço. Continuação para Gdansk,
outrora importante marco estratégico nas rotas da Liga
Hanseática. Jantar. Alojamento no Mercure Hotel Gdańsk
Stare Miasto  ou similar.

DIA 4 › Cracóvia › Wadowice › Wroclaw

345 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Início da viagem para Torún,
terra natal do astrónomo Nicolau Copérnico. Passeio a pé
pela cidade medieval fundada pela Ordem dos Cavaleiros

Duplo

Suplemento de partida do Porto 25€

1. CENTRO HISTÓRICO, CRACÓVIA

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Varsóvia

REFEIÇÕES

4. CENTRO HISTÓRICO, WROCLAW

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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20

Partidas de
Lisboa ou Porto

Côte D’azur
& Provence

6 dias › 5 noites de alojamento
de 20 a 25 de Junho ou
de 5 a 10 de Setembro

06 › 09
VISITAS

Nice, St. Paul de Vence, Monaco, Èze,
Gordes, Avinhão e Marselha

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Prepare-se para um encontro memorável entre o brilho da famosa
Riviera Francesa e as paisagens idílicas da região da Provence.

Duplo

1.395€

Single

1.745€

Crianças *

1.050€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:
1. CAMPOS DE LAVANDA, PROVENCE (PARTIDA JUNHO)

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Nice

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida
em voo regular com destino a Nice, via Lisboa. Chegada
e desembarque. Transporte até ao centro da capital da
Riviera Francesa. Início das visitas pela emblemática avenida
Promenade des Anglais que se estende ao longo da Baía dos
Anjos, construída por aristocratas britânicos que outrora
procuravam Nice durante o Verão. Prosseguimos até à Colina
do Castelo onde ainda existem vestígios do antigo Castelo de
Nice, com passagem pelo porto de Nice e pela Praça Masséna,
construída em homenagem a André Masséna, comandante
militar francês nas guerras revolucionárias e napoleónicas.
Visita à Catedral Ortodoxa Russa, construída com intuito de
acolher a comunidade russa que se estabelecera em Nice no
final do Século XIX. Jantar. Alojamento no Novotel Suites Nice
Airport  ou similar.

DIA 2 › Nice › Mónaco › Èze › Saint-Paul
De Vence › Nice 88 Kms

Passeio pelas suas ruas medievais, recheadas de história e
arte, passando pelo Café de la Place, onde poderemos ver
os locais a jogar o famoso jogo da petanca. Regresso a Nice.
Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita ao Principado
do Mónaco, microestado fundado pela Casa de Grimaldi,
família aristocrata proveniente de Génova. Destino turístico
mundialmente conhecido pelo seu circuito urbano de
Fórmula 1 e pelo seu ambiente luxuoso. Iniciamos a visita a
pé pela Vieille-Ville do Mónaco, com destaque para o Museu
Oceanográfico (visita exterior), a Catedral de São Nicolau
onde se encontram os túmulos de Grace Kelly e de Rainier III,
a Praça do Palácio Grimaldi, a Baía La Condomine e o Casino.
Partida para visita à vila de Èze, aldeia medieval em plena
Côte D’Azur construída a partir das ruínas de um castelo,
e com uma vista privilegiada sobre o mar mediterrâneo.
Destaque para o Jardim Exótico e ainda a visita e workshop na
Perfumaria Gallimard para uma experiência sensorial única.
Almoço. Saída para a aldeia fortificada de Saint-Paul de Vence.

DIA 3 › Nice › Cannes › Saint Tropez ›
Marselha 255 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Viagem para Cannes, famosa pelo
seu Festival de Cinema, para uma panorâmica pela cidade
com passagem pelo Palácio dos Festivais e Congressos, pela
Boulevard de la Croisette cheia flores e glamour e ainda o Porto
Antigo de Cannes. Almoço. Partida em direção à vila de Saint
Tropez, onde o charme provençal e o glamour da Côte D’Azur
convivem em harmonia. Antiga vila de pescadores e hoje um
destino veraneante de excelência, destaca-se pelas luxuosas
boutiques e pelo seu centro histórico repleto de ruelas floridas
e ateliers artísticos. Continuação para cidade de Marselha,
capital da região de Provence. Jantar. Alojamento no Novotel
Marseille Centre Prado Vélodrome  ou similar.

DIA 4 › Marselha › Aix-en-Provence ›
Marselha 70 Kms

DIA 5 › Marselha › Gordes › Avinhão ›
Pont Du Gard › Marselha 260 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Gordes, uma das
mais belas aldeias de França que se ergue no cimo de um
planalto rochoso. Passeio a pé pelo centro histórico onde,
através das típicas ruelas poderemos admirar toda a riqueza
arquitetónica e cultural. Destaque para o Castelo de Gordes
e a Igreja de São Firmino. Visita ao interior da Abadia de
Sénanque, fundada pela Ordem Cirstecience. Continuamos
a viagem até Avinhão, cidade Património Mundial da
Humanidade pela UNESCO, antiga residência dos Papas.
Almoço. Visita a pé pelo centro da cidade, onde locais como a
praça do Relógio e o Palácio dos Papas farão parte do nosso
roteiro. Regresso a Marselha, passando ainda pela histórica
Pont du Gard onde efetuaremos uma breve paragem. Jantar.
Alojamento.

DIA 6 › Marselha › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para atividades de
caráter pessoal. Em horário a indicar localmente, transfer
para o aeroporto de Marselha para embarque no voo regular
com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem e
dos nossos serviços.

Pequeno-almoço no hotel. Visita por Marselha, a segunda
maior cidade francesa. Destaque para o antigo porto, VieuxPort, ladeado pelos fortes de São Nicolas e São João, a Catedral
de Marselha, Igreja de São Lourenço, construída inteiramente
em pedra, Palácio Longchamp, Igreja de São Vicente de
Paulo, Arco do Triunfo e Gare de São Carlos. Terminaremos
com a visita à majestosa Basílica de Notre-Dame de la Garde,
situada no ponto mais alto da cidade. Almoço. Partida para a
elegante e nobre Aix-en-Provence, conhecida como a “Cidade
das Águas”, conotação que deriva das suas antigas termas
romanas. Percorreremos a famosa avenida Mirabeau, a praça
Albertas, a Igreja da Madalena, o largo da Câmara e a Antiga
Diocese. Visita ainda à Catedral de São Salvador, de traços
românicos, góticos e barrocos, que alberga grandes obras
de arte de pintura e escultura. Regresso a Marselha. Jantar.
Alojamento.
2. CENTRO HISTÓRICO, NICE

3. VILA DE ÈZE

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) - Lisboa (02h25) - Nice
• Marselha (02h25) - Lisboa (00h55) - Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 45€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o circuito;
› Guias locais de língua portuguesa em Nice,
Cannes, Aix-en-Provence e Marselha;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 4 almoços e 5 jantares;
› Entrada na Catedral Ortodoxa Russa em Nice,
na Catedral de São Nicolau no Mónaco e na
Perfumaria Gallimard com Workshop em Éze;
Basílica de Notre-Dame de la Garde em Marselha,
Catedral de São Salvador em Aix-en-Provence e
Abadia de Sénanque em Gordes;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

4. VISTA PANORÂMICA, MARSELHA
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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Partidas de
Lisboa ou Porto
8 dias › 7 noites de alojamento
de 27 de Junho a 4 de Julho

08 › 12

Cabo Norte

VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Na terra do “sol da meia-noite”, viajaremos por entre as paisagens
magníficas, retiradas dos sonhos mais impossíveis e mágicos até
chegar ao Cabo Norte, até chegar ao “fim do mundo”.

Duplo

2.595€

Single

3.065€

Crianças *

1.950€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:
› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP e SAS, com direito a uma peça de
bagagem até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) - Lisboa (03h55) - Oslo (01h30) - Bodo
• Alta (02h00) - Oslo (04h05) - Lisboa (00h55) - Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 205€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa ou espanhola
em Honningsvag e Tromsø;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 6 almoços e 6 jantares;
› Entrada no Museu do Bacalhau em Å; Catedral,
Museu Polar e Catedral do Ártico em Tromsø;
Museu de Pinturas Rupestres em Alta; Museu
Marítimo do Cabo Norte em Honningsvag;
› Travessia de ferry Bodo – Moskenas (duração
aproximada de 04 horas);
› Excursão ao Cabo Norte com certificado de
visitante;
› Travessias de ferry Breivikeidet - Svensby –
Lyngseidet - Olderdalen (5º dia);
› Subida no Funicular de Fjellheisen;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

1. CABO NORTE, NORUEGA

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Oslo › Bodø

390 Kms
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo
regular com destino a Bodo, via Lisboa e Oslo. Chegada e
desembarque. Transporte para o hotel. Jantar. Alojamento
no Clarion Collection Hotel Grand Bodo  ou similar.

DIA 2 › Bodø › Moskenes › Å › Kabelvåg
› Vikten › Stamsund (Ilhas Lofoten)

Pequeno-almoço no hotel. Embarque no ferry com destino
ao arquipélago das Lofoten, atravessando o grandioso
Vestfjord. Lofoten, um autêntico tesouro natural ocupado
desde os primórdios pelos Vikings, carateriza-se beleza ímpar
das suas paisagens naturais e imponentes fiordes, habitadas
maioritariamente por pescadores em pequenas casas de
madeira conhecidas como “rorbuer”. Visitaremos algumas
das povoações típicas como Å, Reine, Vikten até à povoação
de Svolvær. Visita ao Museu do Bacalhau em Å, onde teremos
oportunidade para descobrir a história de uma das iguarias
bastante procurada pelos portugueses. Almoço durante
as visitas. Jantar. Alojamento no Live Lofoten Hotel (Vilas)
 ou similar.

DIA 3 › Lofoten › Tromsø

DIA 6 › Alta › Honningsvåg › Cabo Norte

425 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção Tromsø,
localizada no Círculo Polar Ártico, é considerada a “Paris do
Norte” onde a natureza e a cultura se complementam na
perfeição, e antigo ponto de partida de muitas expedições
ao Pólo Norte. Almoço durante a viagem. Chegada a Tromsø
e tempo livre para desfrutar da atmosfera pitoresca e
encantadora. Jantar. Alojamento no Clarion Hotel The Edge
 ou similar.

240 Kms
Pequeno-almoço no hotel. visita à Cidade das Luzes do Norte
com entrada no Museu de Pinturas Rupestres, classificado
como Património Mundial da UNESCO, onde encontraremos
diversas pinturas rupestres que datam de 2000 a 6000 mil
anos atrás. Através da estrada costeira junto ao incrível
Fiorde de Porsanger, prosseguimos viagem até Honningsvåg,
a cidade mais setentrional do mundo e local fascinante
com paisagens naturais espetaculares e pitorescas aldeias
de pescadores. Almoço durante a viagem. Jantar. Após o
jantar, excursão ao lendário Cabo Norte, local de extrema
importância para povo Sami. Aqui, será atribuído a cada
visitante o certificado que atesta a nossa presença neste local
tão longínquo. Se as condições climatéricas o permitirem,
possibilidade de avistar no horizonte o Sol a brilhar à meia-noite. Alojamento no Hotel Scandic Honningsvåg ou similar.

DIA 4 › Tromsø

Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à descoberta de
Tromsø, iniciando a visita pela Catedral de Tromsø em pelo
coração do seu belo centro histórico, construída em madeira
e única na Noruega. Prosseguimos o passeio e teremos
oportunidade para apreciar alguns dos monumentos mais
importantes da cidade como o
Monumento de Roald
Amundsen, um dos maiores exploradores noruegueses, a
praça Kirkegata, com os seus vestígios da Segunda Guerra
Mundial, a Biblioteca e o Museu de Tromsø. Visita ao
Museu Polar que alberga uma extraordinária coleção sobre
a história, as tradições e o estilo de vida dos habitantes do
ártico. Oportunidade para conhecer a relação deste povo
com a natureza selvagem desde a caça às focas, as grandes
expedições e ainda a história cultural de Svalbard. Almoço.
Visita à magnifica Catedral do Ártico, de beleza única que
se destaca pelos seus impressionantes vitrais. Através do
funicular de Fjellheisen chegaremos ao ponto mais alto da
cidade, a montanha de Storsteinen, para uma vista soberba
sobre Tromsø. Tempo livre no centro da cidade, sugerimos
a visita à cervejaria Mack para provar a famosa cerveja
produzida localmente. Jantar. Alojamento.

DIA 7 › Honningsvåg › Alta 240 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Tempo para explorar a pé a
vila colorida de Honningsvåg com orientação do guia local,
passando pela Igreja neogótica de Honningsvåg, a Câmara
Municipal. Entrada no Museu Marítimo do Cabo Norte, no
qual teremos a oportunidade de conhecer um pouco da
história da cidade e dos primeiros visitantes no Cabo Norte.
Almoço. Tarde livre para atividades de caráter pessoal.
Sugerimos a visita ao “Ártico Ice Bar”. Jantar. Alojamento no
Radisson Blu Scandinavia Hotel  ou similar.
DIA 8 › Alta › Oslo › Lisboa ou Porto

DIA 5 › Tromsø › Alta

300 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Alta, na região
de Finnmark ou Lapónia Finlandesa, cruzando de ferry os
mais belos fiordes do território norueguês. Almoço durante a
viagem. Chegada a Alta e tempo livre. Jantar. Alojamento no
Hotel Scandic Alta  ou similar.

2. CATEDRAL DE MADEIRA, TROMSO

PREÇO NÃO INCLUI:

Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar localmente,
transfer para o aeroporto para embarque em voo regular
com destino ao Portugal, via Oslo. Fim da viagem e dos
nossos serviços.

3. PAISAGEM NAS ILHAS LOFOTEN

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

4. PAISAGEM NAS ILHAS LOFOTEN
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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Partidas de
Lisboa ou Porto
8 dias › 7 noites de alojamento

Marrocos

de 4 a 11 de Julho

05 › 13

A ROTA DOS BERBERES

VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Deixe-se imergir numa atmosfera secular, de aromas e cores exóticas,
rituais e tradições sagradas. Explore os tesouros escondidos do povo
berbere e contemple os vibrantes mercados e o património histórico e
cultural de um dos mais ricos países africanos, Marrocos.

Duplo

1.395€

Single

1.675€

Crianças *

1.045€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:
› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) - Lisboa (01h20) - Casablanca
• Marraquexe (01h35) - Lisboa (00h55) - Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 55€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa desde
Casablanca (1.º dia) a Marraquexe (7.º dia);
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 6 almoços e 7 jantares;
› Entradas no Mausoléu Mohamed V em Rabat,
Kasbah de Taourirt, Kasbah de Aït Ben-Haddou,
Palácio da Bahia e Túmulos Saadianos em
Marraquexe;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

1. MESQUITA HASSAN II, CASABLANCA

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Casablanca

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo
regular com destino a Casablanca, via Lisboa. Chegada e
desembarque. Visita panorâmica pela vibrante cidade, onde
o modernismo se funde com os bairros antigos de traços
árabes e islâmicos. Destacamos a Avenida de Corniche, a
Praça das Nações Unidas, a imponente Mesquita de Hassan
II, cartão de visita da cidade e a maior de Marrocos, e ainda a
Praça de Mohamed V na qual poderemos admirar o Grande
Teatro e o Palácio da Justiça. Jantar. Alojamento no Hotel
Kenzi Tower  ou similar.

DIA 2 › Casablanca › Rabat › Meknès ›
Fez 310 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Rabat capital de
Marrocos, cidade cultural e de grande riqueza histórica, na
qual os tesouros do passado se conjugam com os costumes
contemporâneos. Através das largas e típicas avenidas,
repletas de palmeiras, poderemos admirar, o Palácio Real
o Kasbah dos Oudaias e a Torre Hassan. Visitaremos o
Mausoléu Mohamed V, onde se encontra o túmulo do Rei
marroquino, terminando com um passeio pela Medina,
local de tradições e valores bem preservados. Continuação
para Meknès, capital Ismaelita que exibe de forma vincada
o poder do antigo sultão Moulay Ismail. Almoço. Pela tarde,
visita pela cidade imperial Património da Humanidade da
UNESCO. Passagem por locais como a porta Bab-El-Mansour,
o Mausoléu de Moulay Ismail, a Praça El-Hedime e a Medina.
Seguimos viagem para Fez, capital espiritual de Marrocos.
Jantar. Alojamento no Hotel Les Merinides  ou similar.

DIA 6 › Ouarzazate › Aït-Ben-Haddou ›
Marraquexe 215 Kms

DIA 3 › Fez

Pequeno-almoço no hotel. Após uma breve visita em
Ouarzazate, sairemos para Aït-Ben-Haddou com passagem
pelo Kasbah de Taourirt. Chegada e visita ao famoso
Kasbah de Aït-Ben-Haddou, declarado Património da
Humanidade pela UNESCO e cenário de vários filmes e séries
mundialmente conhecidos. Almoço. Partida em direção
a Marraquexe atravessando a estrada de Tizi n’Tichka,
admirando a paisagem composta de estéreis e monumentais
encostas. Chegada a Marraquexe. “Cidade Imperial e capital
do sul de Marrocos”. Jantar. Alojamento no Hotel Adam Park
Marrakech  ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiro dedicado à visita em
Fez, a mais antiga das cidades imperiais. Destaque para as
portas do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah e a porta
Bab Boujeloud, até chegarmos à sua grande e misteriosa
medina, classificada Património Mundial da UNESCO. Aqui,
percorreremos as ruas labirínticas, entre os vários souks que
exibem os mais típicos produtos e os artistas e artesãos que
completam toda a harmonia local. Mil cheiros, sons e sabores
fundem-se criando uma atmosfera que nos remete para um
passado de tradições milenares. Almoço. Continuação da
visita pela tarde e tempo livre para passear ou fazer compras
na cidade mais artesanal do país. Jantar. Alojamento.

DIA 7 › Marraquexe

DIA 4 › Fez › Ifrane › Azrou › Midelt ›
Erfoud 410 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Dedicaremos o dia à visita
em Marraquexe, a “Cidade Vermelha” que oferece uma
combinação de sensações ímpares. Destaque para os
impressionantes jardins de Menara, a Mesquita de Koutoubia
com o seu imponente minarete, a Medina onde a riqueza
arquitetónica está bem vincada pelos seus muitos riads e
palacetes orientais. Visita ao interior do Palácio da Bahia
e dos Túmulos Saadianos, um dos lugares mais visitados
do Marrocos. Almoço. Continuação da panorâmica com
passagem pelo Palácio El-Badi e pela Madraça Ben Youssef.
Terminaremos com um passeio pela Jemaa el Fna, vibrante
praça, rodeada por souks repletos de aromas orientais, cores
brilhantes e especiarias únicas, artistas de rua e artesãos
lugar que representa o verdadeiro quotidiano da cidade.
Tempo livre para atividades de caráter pessoal. Jantar típico
no Restaurante Chez Ali. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Partida para o sul do país,
atravessando a região do Médio Atlas, onde iremos encontrar
e visitar a incrível cidade de Ifrane, conhecida como “A
Pequena Suíça”. Continuação por Azrou, importante centro
de artesanato do país. Breve paragem e saída em direção
a Midelt. Almoço. Pela tarde, seguiremos para Erfoud,
atravessando o vale de Ziz, onde se situava a antiga cidade de
Sijilmassa, outrora, centro de uma importante rota comercial
que ligava o Mediterrâneo ao centro da África. Chegada a
Erfoud. Possibilidade de efetuar uma excursão ao deserto em
jipe 4x4 e pernoitar em tendas para uma experiência única
(não incluído). Jantar. Alojamento no Hotel Kasbah Chergui
 ou similar.

DIA 5 › Erfoud › Gargantas do Todra ›
Ouarzazate 315 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos viagem para o Oásis de
Tinghir, efetuando uma paragem nas majestosas Gargantas
do Todra, onde cercados de paredes de barro poderemos
apreciar o rio Todra de água cristalina. Almoço. Continuamos
a viagem ao longo da estrada dos Mil Kasbahs, em direção
a Ouarzazate. Jantar. Alojamento no Hotel Berbère Palace
 ou similar.

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Excursão ao deserto em jipe 4x4 e pernoita
em tenda no 5.º dia;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 8 › Marraquexe › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para atividades de
caráter pessoal. Em horário a indicar localmente, transporte
para o aeroporto de Marraquexe para embarque no voo
regular com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da
viagem e dos nossos serviços.
2. EXEMPLO DE BAZAR EM MARROCOS

3. GARGANTAS DO TODRA
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Passaporte com validade mínima de
6 meses, cuja fotocópia deverá ser facultada à agência de viagens.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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Partidas de
Lisboa ou Porto
7 dias › 6 noites de alojamento

Malta

de 11 a 17 de Julho

10 › 09
VISITAS

A PÉROLA DO MEDITERRÂNEO

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Em pleno coração do Mar Mediterrâneo, encontraremos um local mágico e
apaixonante. Malta surpreende-nos em cada um dos seus recantos históricos,
seduz-nos através dos seus contrastes culturais e arrebata-nos com as suas
paisagens deslumbrantes.

Duplo

1.520€

Single

1.820€

Crianças *

1.140€

PREÇO INCLUI:

1. VILA DE MARSAXLOKK

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Luqa › Sliema

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo
regular com destino à ilha de Malta, via Frankfurt. Chegada
e desembarque. Transporte para o hotel. Jantar. Alojamento
no Golden Tulip Vivaldi Hotel  ou similar.

DIA 2 › Valeta

Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado para explorar a
icónica cidade de Valeta, capital de Malta e classificada como
Património da Humanidade pela UNESCO. Fundada pelo
Grão-Mestre francês da Ordem de S. João, Valeta possui
uma herança arqueológica e cultural ímpar, onde se destaca
a Co – Catedral de São João Batista e o Forte de St. Elmo.
Iniciamos o nosso agradável passeio pela zona antiga com
a visita ao Palácio do Grão-Mestre, outrora sede da Ordem
dos Cavaleiros de São João. Tempo livre nos Jardins Baracca

para desfrutar da vista magnífica sobre de Porto Grande e
as três cidades de Vittoriosa, Cospicua e Senglea. Almoço.
Visita ao Museu Nacional de Arqueologia que ajudará a
contextualizar os espaços arqueológicos de Malta. Entrada no
Malta Experience, espetáculo audiovisual que narra a história
secular da ilha. Jantar. Alojamento.

arriba onde se encontrava famosa Janela Azul, palco de
vários cenários cinematográficos e que, após anos de erosão
natural, desmoronou durante uma tempestade. Tempo livre
para atividades de caráter pessoal. Em horário a determinar,
embarque no ferry de regresso a Malta. Jantar. Alojamento.

DIA 3 › Sliema › Cirkewwa (ferry) › Ilha
de Gozo (ferry) › Sliema

DIA 4 › Sliema › Mosta › Mdina › Rabat
› Ta’Qali › Sliema

Pequeno-almoço no hotel. Visita de dia completo pelo interior
da ilha, onde iremos conhecer os locais mais históricos de
Malta. Saída em direção a Mosta para visita à monumental
Igreja de Santa Maria, conhecida pela sua cúpula (visita
sujeita aos horários de abertura). Continuação para Mdina,
antiga capital medieval de Malta, conhecida como a “Cidade
Silenciosa” em pleno coração da ilha. Visita a pé pelo local
que alberga uma das maiores heranças arquitetónicas. Visita
à Catedral de São Paulo, reconstruída após o terramoto de
1693. Almoço. Viagem até Rabat onde percorreremos as
ruas estreitas com destaque para a Domus Romana e para
as Catacumbas de S. Paulo (visitas interiores). Continuação
para Ta’ Qali, grande centro de artesanato local. Tempo livre
para compras e atividades de caráter pessoal. Regresso
a Sliema com breve paragem nos Jardins de “San Anton”
onde se encontra a residência oficial da presidência. Jantar.
Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Partida com destino a Cirkewwa
para embarque no ferry (20 minutos) com destino à famosa
Ilha de Gozo. Visita às ruínas dos templos megalíticos
de Ggantija, Património da Humanidade pela UNESCO.
Continuação pela Cidadela de Victoria, imponente fortaleza
militar que se ergue no cimo da vila. Prosseguimos para Triq
Iz Zewwiqa com uma vista soberba sobre a baía e o porto
de Gozo. Almoço. Passagem por Dwejra, impressionante

Marsaxlokk, fantástica vila de pescadores repleta das icónicas
“luzzus”, pequenas embarcações pintadas com as cores mais
belas que decoram toda a baía. Jantar. Alojamento.

DIA 6 › Sliema

Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramente livre para
atividades de caráter pessoal. Alojamento.

DIA 7 › Sliema › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço em lunch-box. Em horário a indicar
localmente, transporte para o aeroporto de Malta para
embarque no voo regular com destino a Portugal, via
Frankfurt. Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

DIA 5 › Sliema › Dingli › Siggiewi › Hagar
Qim › Zurrieq › Marsaxlokk › Sliema

2. RUAS TIPICAS, MOSTA

3. VALLETTA, MALTA

Pequeno-almoço no hotel. Iniciámos a jornada pelos
penhascos de Dingli, em plena região sul da Ilha de Malta e
inseridos na reserva natural homónima. Prosseguimos para
vila de Siggiewi, onde iremos entrar Parque “The Limestone
Heritage”, um museu temático onde teremos a oportunidade
para conhecer o fascinante processo de extração e cinzelarão
da célebre pedra de Limestone. Almoço. Viagem até Hagar
Qim para visitar o tempo megalítico, impressionante legado
pré-histórico, que se ergue no cimo de uma colina. Após visita,
seguimos para Zurrieq, lugar que nos proporciona uma vista
ímpar sobre o mar. Sugerimos opcionalmente um passeio
de barco à célebre Gruta Azul. Regresso a Sliema pelas
regiões vinícolas da ilha, efetuando uma breve paragem em

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares LUFTHANSA, com direito a uma peça de
bagagem até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (02h40) - Frankfurt (02h25) - Malta
• Malta – (02h40) - Frankfurt – (02h40) - Porto ou
• Lisboa – (03h00) - Frankfurt – (02h25) - Malta
• Malta – (02h10) - Frankfurt – (03h05) - Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 190€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa ou espanhola
durante as visitas;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel
mencionado ou similar;
› Refeições: 04 almoços e 05 jantares;
› Entrada na Co – Catedral de São João Batista,
Palácio do Grão-Mestre, Museu Nacional de
Arqueologia e Malta Experience em Valeta; Templos
megalíticos de Ggantija; Igreja de Santa Maria em
Mosta; Catedral de São Paulo em Mdina; Domus
Romana e Catacumbas de S. Paulo em Rabat;
Parque “The Limestone Heritage” em Siggiewi.
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Travessia de Ferry Malta – Gozo – Malta;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

4. RUAS TIPICAS, VALLETTA

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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Partidas de
Lisboa ou Porto
7 dias › 6 noites de alojamento
de 18 a 24 de Julho

Fiordes da
Noruega

05 › 11
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Por entre as mais espetaculares e idílicas paisagens naturais, repletas de
montanhas, quedas de água e glaciares, irá navegar pelos majestosos Fiordes
da Noruega rodeados por um cenário ímpar.

Duplo

1.780€

Single

2.020€

Crianças *

1.600€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:
› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) – Lisboa (03h55) – Oslo
• Oslo (04h10) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 70€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa ou espanhola
em Bergen e Oslo;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 5 almoços e 6 jantares;
› Entrada na Igreja de Loen; Briksdalsbre Fjellstove;
Funicular de Fløibanen; Parque de Vigeland e
Museu dos Navios Viking em Oslo;
› Cruzeiro no Geirangerfjord (Geiranger – Hellesylt);
› Travessia de ferry Manheller – Fodnes;
› Cruzeiro no Sognefjord (Flam – Gudvangen);
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

1. GUDVANGEN, NORUEGA

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Oslo ›
Lillehammer

DIA 5 › Bergen › Geilo 240 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, visita com guia local
em Bergen, a ”cidade de madeira”, famosa pelas suas típicas
casas de madeira coloridas que decoram todo o bairro de
Bryggen. Passeio a pé pelo centro com destaque para a
Catedral, a Igreja de Santa Maria e a Festplassen, imponente
praça com o seu belo lago. Terminaremos a visita com a subida
no funicular de Fløibanen, até chegar ao topo da Montanha
de Fløyen, no qual teremos a oportunidade de vislumbrar
uma vista de cortar a respiração. Almoço. Pela tarde, partida
com destino a Geilo. Breve visita pela cidade, situada entre
os parques naturais de Hallingskarvet e Hardangervidda,
local de orgulhosas tradições e relaxantes paisagens. Jantar.
Alojamento no Hotel Bardøla Høyfjellshotell 
ou
similar.

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida
em voo regular com destino a Oslo, via Lisboa. Chegada
e desembarque. Transporte para Lillehammer. Jantar.
Alojamento no Hotel Scandic Victoria Lillehammer 
ou similar.

DIA 2 › Lillehammer › Loen

Pequeno-almoço no hotel. Início da viagem para a vila
encantadora de Loen na região de Stryn. Chegada e almoço.
Pela tarde, visita à Igreja de Loen, pitoresca construção
em madeira. Partida para Geiranger onde embarcaremos
num belo cruzeiro, atravessando o fiorde de Geiranger até
chegar a Hellesylt. Desembarque e regresso a Loen. Jantar.
Alojamento no Hotel Loenfjord ou similar.

DIA 6 › Geilo › Oslo

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Oslo.
Chegada e almoço. Visita com guia local pela capital da
Noruega, cidade vibrante e cosmopolita, repleta de história
e tradição. Passagem por lugares como o sumptuoso
Palácio Real com os seus belos jardins, o Teatro Nacional, a
imponente Fortaleza de Akershus, a praça de Stortorvet na
qual se encontra a magnífica Catedral de Oslo, a moderna
Casa da Ópera e a Galeria Nacional. Visita ao peculiar Parque
de Vigeland, repleto de esculturas completamente despidas,
e ainda ao Museu dos Navios Viking, onde conheceremos as
grandes heranças históricas do célebre povo escandinavo.
Tempo livre para atividades de caráter pessoal. Jantar.
Alojamento no Hotel Radisson Blu Scandinavia Oslo 
ou similar.

DIA 3 › Loen › Briksdal › Sogndal

Pequeno-almoço no hotel. Partida para a região de Briksdal.
Visita pelo Briksdalsbre Fjellstove, famoso parque do
imponente Glaciar de Briksdal onde poderemos vislumbrar a
luxuriante paisagem que se estende ao longo de todo o vale.
Percorreremos toda a deslumbrante zona nos típicos carros
de troll, atravessando os trilhos mais misteriosos. Tempo
livre para aproveitar todas as restantes atividades. Almoço.
Viagem para Sogndal com travessia de ferry de Manheller
para Fodnes. Jantar. Alojamento no Leikanger Fjordhotel ou
similar.

DIA 4 › Sogndal › Flam › Gudvangen ›
Bergen 315 Kms

2. BERGEN, NORUEGA

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Flam.
Embarque no cruzeiro pelo famoso Sognefjord, onde
teremos a oportunidade de admirar um cenário incrível
composto pelas imponentes montanhas, vales verdejantes e
majestosas cascatas. Chegada a Gundvagen e desembarque.
Almoço. Continuação para a encantadora cidade de Bergen,
antiga capital da Noruega durante a Idade Média. Jantar.
Alojamento no Hotel Zander K Hotel  ou similar.

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 7 › Oslo › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para atividades de
caráter pessoal. Em horário a indicar localmente, transfer
ao aeroporto de Estocolmo para embarque no voo regular
com destino a Portugal. Chegada, fim da viagem e dos nossos
serviços.
3. FIORDE DE GEIRANGER, NORUEGA

4. CASCATA EM BRIKSDAL, NORUEGA
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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25

Partidas de
Lisboa ou Porto

Suíça &
Lagos
Italianos

6 dias › 5 noites de alojamento
de 25 a 30 de Julho ou
de 12 a 17 de Setembro*
* Partida apenas do Porto

03 › 09
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Explore todos os encantos que as típicas villas e os palácios
renascentistas têm para oferecer ao fundirem-se com as águas
cristalinas dos magníficos lagos. Desfrute de uma atmosfera
glamorosa que apela ao romance, à essência e à inspiração.

Duplo

1.420€

Single

1.710€

Crianças *

1.065€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:
1. VARENNA, MARGEM DO COMO

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Zurique ›
Lucerne 55 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida
em voo regular com destino a Zurique, via Lisboa. Chegada
e desembarque. Transporte para visita ao centro da cidade
de Zurique, considerada uma das cidades com melhor
qualidade de vida do mundo e é o maior centro financeiro
da Suíça. Destaque para a Estação Central de Zurique, a
Grossmünster, catedral protestante de estilo românico, a
Igreja Fraumünster, a famosa rua comercial Bahnhofstrasse,
onde se encontram lojas de renome mundial, e ainda a Ópera
de Zurique. Continuação para Lucerne. Jantar. Alojamento no
Hotel Beau-Rivage  ou similar.

fronteira italiana. Breve passeio pelo centro histórico onde
poderemos desfrutar do “dolce far niente”. Continuação
para Locarno, comuna suíça do Cantão de Ticino. Tempo para
um agradável passeio pela Piazza Grande, mundialmente
conhecida pelo festival de cinema. Jantar. Alojamento no H4
Hotel Arcadia Locarno  ou similar.

DIA 2 › Lucerne › Lugano (Lago Lugano) ›
Locarno 220 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã, visita pela
pitoresca cidade de Lucerne visita acompanhada pelo guia
local, com destaque para a Kapellbrücke, famosa ponte de
madeira e um dos símbolos da cidade, o Löwendenkmal
(Monumento do Leão) construído para homenagear os
soldados suíços que desapareceram durante a Revolução
Francesa, o Grande Casino e ainda a praça Schwanenplatz,
repleta de lojas típicas de relógios e chocolates suíços.
Almoço tradicional onde iremos provar a famosa Raclette,
prato típico adaptado da técnica artesanal de derreter queijo
em forno de lenha. Saída em direção à charmosa cidade
de Lugano, situada numa baía do lago homónimo junto à

DIA 3 › Locarno › Stresa (Lago Maggiore)
› Ilhas Borromeo › Varese 120 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Partida para Stresa, antiga aldeia
piscatória nas margens do Lago Maggiore em território
italiano. Embarque no ferry para visita a uma das Ilhas do
arquipélago Borromeo, a Isola Bella, um verdadeiro tesouro
natural. Almoço. Passeio por um dos lugares mais mágicos
de Itália, onde a exuberância dos jardins floridos contrasta
com a arquitetura barroca e as águas límpidas do Lago
Maggiore. Visita ao Palácio Borromeo, construído pela família
Borromeo, destaca-se pela decoração opulenta dos seus
luxuosos salões e extravagantes corredores. De regresso a
Stresa, seguiremos viagem para Varese. Jantar. Alojamento
no UnaHotel Varese  ou similar.

DIA 4 › Varese › Lago Como › Bellagio ›
Varenna › Bréscia 190 Kms

2. SIRMIONE, ITÁLIA

3. ISOLA BELA, LAGO MAGGIORE

Pequeno-almoço no hotel. Partida para Como na região
da Lombardia, local de grande inspiração para artistas e
escritores e palco de famosos filmes de Hollywood. Destaque
para o pitoresco centro histórico, onde encontraremos a
Porta Torre, parte da antiga muralha que defendia a cidade,
passagem pela Basílica de São Fidélis e visita à imponente
Catedral de Como, até chegarmos à Praça Cavour. Travessia de
barco até Varenna com uma breve paragem na encantadora
vila de Bellagio, conhecida pelas suas belas paisagens cheias
de cor e pelas ruelas íngremes de traços medievais. Chegada
a Varenna, antiga vila piscatória nas margens do Lago Como.
Almoço. Tempo livre para explorar e desfrutar da atmosfera
tranquila de uma das vilas mais pitorescas do Lago Como.
Em hora a combinar localmente, prosseguimos até Brescia.
Jantar. Alojamento no Hotel Ambasciatori Brescia  ou
similar.

DIA 5 › Bréscia › Sirmione (Lago Di Garda)
› Bérgamo › Milão 200 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Sirmione,
fantástica e encantadora vila situada nas margens do Lago di
Garda. Visita a pé onde iremos conhecer o Castelo Scaligero
e a Igreja de Santa Maria Maior (visitas exteriores), e apreciar
a vista privilegiada sobre o Lago di Garda. Almoço. No início
da tarde, seguimos viagem até Bérgamo. Subida no funicular
que liga a “Città Bassa” (cidade baixa) à “Città Alta” (cidade
alta), há cerca de 120 anos. Visita a pé pelo centro de traços
medievais, rodeado de imponentes muralhas e entrada na
majestosa Basílica de Santa Maria Maior. Destaque ainda
para a Catedral de Bérgamo, a Praça Mercato delle Scarpe e a
Praça da Catedral. Tempo livre para aprecia a deslumbrante
vista que a cidade alta proporciona. Continuação para Milão.
Jantar. Alojamento no Radisson Blu Hotel Milan  ou
similar.

DIA 6 › Milão › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Visita panorâmica pela capital
cosmopolita da moda italiana. Destaque para a imponente
Catedral de Milão, as galerias Victorino Emanuelle e o Teatro
Alla Scala, um dos espaços mais famosos de ópera do mundo.
Tempo livre para atividades de caráter pessoal. Em horário a
indicar localmente, transfer para o aeroporto de Milão para
embarque no voo regular com destino ao Porto, via Lisboa.
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) – Lisboa (02h45) – Zurique
• Milão (02h25) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 55€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Isola Bella,
Bergamo e Milão;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 4 almoços e 5 jantares;
› Entrada no Palácio Borromeo na Ilha Isola Bella,
Catedral de Como e Basílica de Santa Maria Maior
em Bérgamo;
› Travessias de barco para os percursos: Stresa –
Isola Bella – Stresa e Como – Bellagio – Varenna;
› Funicular em Bérgamo;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

AGOSTO VIAGEM EM GRUPO
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26

Partidas de
Lisboa ou Porto

Inglaterra &
Escócia

8 dias › 7 noites de alojamento
de 3 a 10 de Agosto

06 › 14
VISITAS

PREÇO POR PESSOA EM:

Pelas Terras de Sua Majestade
Viajaremos por “Terras de Sua Majestade” onde descobriremos dois países que
se unem pela sua história, recheada de simbolismo e importância. Locais de
enorme inspiração artística e literária, lugares de mitos e grandes lendas.

DIA 4 › Inverness › Stirling › Edimburgo

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo
regular com destino a Londres. Partida para Liverpool, capital
do condado de Merseyside e terra natal dos Beatles. Almoço.
Visita pelo centro histórico, Património Mundial da UNESCO,
com destaque para a Doca de Albert, o Pier Head, onde se
encontra a estátua da famosa banda, a Biblioteca Central,
a Catedral Anglicana, a Igreja de São Lucas e a Catedral
Metropolitana. Breve paragem no bar “The Cavern”, local onde
os Beatles atuaram pela primeira vez. Jantar. Alojamento no
Hampton by Hilton Liverpool City Centre  ou similar.

290 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Stirling,
cidade medieval palco da conhecida Batalha da Ponte de
Stirling durante as guerras escocesas pela independência.
Visita ao Castelo de Stirling, um dos melhores exemplos da
arquitetura renascentista escocesa e inspiração para o filme
“Braveheart”. Almoço. Continuação para Edimburgo, capital
da Escócia. Passeio pelo centro histórico, Património Mundial
da UNESCO, com destaque o emblemático Castelo de
Edimburgo, antiga fortaleza utilizada como residência real, a
Milha Real, principal rua da cidade que liga o Castelo ao Palácio
de Holyroodhouse, com passagem pela Catedral de St. Giles
e pelo novo Parlamento Escocês. Prosseguimos pela cidade
nova, repleta de ruas e praças charmosas, destacando-se a
Princess Street, a Galeria Nacional da Escócia e a Charlotte
Square, excelente exemplo arquitetónico do arquiteto James
Craig. Visita à Scotch Whisky Experience para conhecer, passo
a passo, o processo de fabrico e prova do famoso whishky
escocês. Jantar típico escocês com espetáculo de danças
tradicionais. Alojamento no Hotel Holiday Inn Edinburgo
 ou similar.

DIA 2 › Liverpool › Glasgow 355 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Início da viagem para Glasgow,
maior cidade da Escócia e importante centro económico
e cultural do Reino Unido. Chegada a Glasgow. Almoço.
O seu centro histórico destaca-se pela riqueza cultural
e arquitetónica evidenciada nas artes, nos museus e
nos edifícios históricos, repletos de fachadas vitorianas,
neoclássicas e pela mistura de traços de um estilo
industrial e moderno. Pelas ruas exclusivamente pedestres
encontraremos diversos artistas vestidos a rigor a tocar e
cantar músicas tradicionais. Destaque para a Praça de São
Jorge, a Catedral de Glasgow, a Torre de Tolbooth Steeple e o
Arco de McLennan. Jantar. Alojamento no Jurys Inn Glasgow
Hotel  ou similar.
DIA 3 › Glasgow › Fort William › Fort
Augustus › Loch Ness › Inverness 280 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Dia completo dedicado para
conhecer a região das Terras Altas na Escócia, conhecidas
pela harmonia entre as suas paisagens exuberantes, os lagos
cristalinos e os seus castelos. Passagem por Fort William,
pequena vila localizada no sopé do Monte Ben Nevis, a
montanha mais alta da Grã-Bretanha, seguindo por Fort
Augustus e pelas margens do Loch Ness, a casa daquele
que se acredita ser o monstro mais conhecido dos lagos
escoceses. Breve paragem junto ao histórico Castelo de
Urquhart. Almoço durante as visitas. Chegada a Inverness,
capital das Terras Altas e importante centro da música
tradicional escocesa. Visita pela cidade, com passagem pelo
Castelo de Inverness, a Universidade, a Rua Huntly e a Bank
Street, rua que contorna as margens do rio Ness. Jantar.
Após o jantar, sugerimos um espetáculo de músicas e danças
folclóricas escocesas (opcional). Alojamento no Holiday Inn
Express Inverness  ou similar.

2. CATEDRAL DE YORK

Duplo

1.940€

Single

2.470€

Crianças *

1.405€

PREÇO INCLUI:

1. VISTA PANORÂMICA, LONDRES

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Londres ›
Liverpool

REFEIÇÕES

DIA 5 › Edimburgo › Durham › York ›
Leeds 385 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Viagem em direção à cidade
medieval de Durham. Passeio pelo seu centro histórico,
com destaque seu o Castelo e a Catedral (visitas exteriores),
Património da Humanidade da UNESCO. Almoço. Continuação
para York, importante centro da história, da religião e da
indústria britânica. Visita por esta cidade amuralhada com
destaque a belíssima Catedral, a Galeria de Arte, as pitorescas
ruas Stonegate e The Shambles (a mais antiga de York com
o seu mercado), a Casa do Rio o Colégio de St. Williams, a
Fairfax House, Clifford’s Tower e as ruínas da Abadia de St.
Mary. Jantar. Alojamento no Clayton Hotel Leeds  ou
similar.

3. VISTA PANORÂMICA, EDIMBURGO

DIA 6 › York › Stratford-upon-avon ›
Oxford › Londres 410 Kms

Almoço. Chegada e visita a pé pela terra natal do famoso
poeta e dramaturgo William Shakespeare. Destaque para
a Sheep street e a Henley street, famosas ruas da cidade
onde os típicos cafés e principais lojas, fazem as delícias dos
visitantes. Passagem ainda pela Igreja da Santíssima Trindade
e pelo Teatro Real. Entrada no Centro de Shakespeare, antiga
casa onde nasceu e viveu William Shakespeare. Continuação
para Oxford, cidade universitária de excelência. Tempo livre
para passear a pé pela cidade, apreciando os seus magníficos
colégios universitários. Partida para Londres. Jantar.
Alojamento no Novotel London Greenwich  ou similar.

DIA 7 › Londres

Pequeno-almoço no hotel. Dia completo para visita à cidade
Londres, capital do Reino Unido. Destaca-se pelos contrastes
do seu passado ancestral, pela modernidade e pela enorme
diversidade cultural e artística. Iniciamos a nossa jornada
pelo Palácio de Buckingham, residência oficial da Família
Real Britânica em Londres desde 1837. Prosseguimos para
a visita à imponente Abadia de Westminster, igreja oficial
das coroações e importante local da história real britânica.
Almoço. Passagem por alguns dos monumentos mais
emblemáticos como o Big Ben, um dos símbolos de Londres, o
Palácio de Westminster, a Downing Street, a Trafalgar Square,
a Catedral de São Paulo, a Torre de Londres, antiga prisão
que alberga atualmente as joias da coroa britânica. Tempo
ainda para conhecer a vibrante e colorida praça de Piccadilly
Circus, a Oxford Street e Royal Albert Hall. Tempo livre no
peculiar bairro alternativo de Camden Town. Terminaremos
com um Jantar. Alojamento.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (02h55) – Londres
• Londres (02h20) – Porto ou
• Lisboa (02h50) – Londres
• Londres (02h45) – Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 90€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Edimburgo
e Londres;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 7 almoços e 7 jantares;
› Entrada no Castelo de Stirling, Castelo de
Edimburgo e Scotch Whisky Experience, Centro de
Shakespeare em Stratford – Upon - Avon, Abadia de
Westminster e Catedral de São Paulo em Londres;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 8 › Londres › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de
caráter pessoal. Sugerimos que assista à Troca da Guarda
que se realiza no Palácio de Buckingham ou um passeio pelo
pulmão da cidade, o Hyde Park, onde se encontra o Memorial
da Princesa Diana. Em horário a determinar, transporte para
o aeroporto. Formalidades de embarque e partida no voo de
regresso ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem.

Pequeno-almoço no hotel. Viagem para Stratford-upon-Avon.
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

AGOSTO VIAGEM EM GRUPO
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Partidas de
Lisboa ou Porto
7 dias › 6 noites de alojamento
de 6 a 12 de Agosto

Capitais
Escandinavas

05 › 11
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Mergulhe no ambiente cosmopolita, artístico e cultural da
Escandinávia e vibre com o ritmo e estilo de vida nórdico, as
suas distintas histórias e a sua tradição gastronómica.

Duplo

1.850€

Single

2.280€

Crianças *

1.560€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:
› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) – Lisboa (03h35) – Copenhaga
• Estocolmo (04h25) – Lisboa (00h55) – Porto
› Cruzeiro entre Copenhaga e Oslo com jantar
buffet e pequeno-almoço a bordo, em cabines
interiores;
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 70€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Copenhaga,
Castelo de Frederiksborg, Oslo e Estocolmo;
› Alojamento de 1 noite em cruzeiro (cabines
interiores);
› Refeições: 5 almoços e 6 jantares;
› Entrada no Castelo de Frederiksborg em Hillerod;
Parque de Vigeland e Museu dos Navios Viking
em Oslo; Museu de Vasa e Câmara Municipal em
Estocolmo;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

1. VISTA PANORÂMICA, ESTOCOLMO

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Copenhaga

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida
em voo regular com destino a Copenhaga, via Lisboa.
Chegada e desembarque. Transporte até ao centro da
capital dinamarquesa, conhecida como a cidade mais feliz do
mundo. O seu ambiente encantador repleto de monumentos
históricos, espaços verdes, palácios com jardins exuberantes
e canais remete-nos para um verdadeiro conto de fadas.
Visita panorâmica com destaque para a Praça do Município, a
Torre da Igreja da Santíssima Trindade, a Fonte da Deusa de
Gefión, o Monumento da Pequena Sereia, símbolo da cidade
em homenagem aos contos de fadas do famoso escritor Hans
Christian Andersen, a Gliptoteca New Calsberg e para o Museu
Nacional. Jantar. Alojamento no Comfort Hotel Vesterbro
 ou similar.

DIA 2 › Copenhaga

Pequeno-almoço no hotel. Continuação das visitas em
Copenhaga, iniciando pelo Castelo Rosenborg de estilo
renascentista. Possibilidade para observar a troca da Guarda
Real que terminará no Palácio de Amalienborg, residência

oficial da Rainha da Dinamarca. Passagem por um dos
edifícios mais emblemáticos desta metrópole escandinava, a
antiga Bolsa de Valores. Seguimos pela Praça Nova do Rei,
onde se encontra o Teatro Real Dinamarquês. Passeio pelo
bairro de Christiania, conhecido pela diversidade cultural e
um estilo de vida alternativo. Almoço. Passeio por Nyhavn,
antigo bairro de pescadores e cartão postal de Copenhaga,
repleto de casas pitorescas e barcos coloridos. Tempo
livre para desfrutar da atmosfera tranquila e relaxada de
Copenhaga. Sugerimos a visita à imponente Cidadela ou ao
famoso e gigantesco Parque Tivoli. Jantar. Alojamento.

grandes heranças históricas do célebre povo escandinavo.
Tempo livre para atividades de caráter pessoal. Jantar.
Alojamento no Radisson Blu Scandinavia Oslo  ou
similar.

DIA 5 › Oslo › Karlstad › Estocolmo

535 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Início da viagem em direção a
Estocolmo, capital sueca. Paragem na cidade de Karlstad,
situada nas margens do lago Väneren, o maior da Suécia.
Almoço. Breve panorâmica com destaque para a Catedral, o
Monumento da Paz e o Teatro. Continuação para Estocolmo,
atravessando os magníficos lagos da região. Jantar.
Alojamento no Clarion Hotel Stockholm  ou similar.

DIA 3 › Copenhaga › Hillerod › Helsingör
› Copenhaga (Ferry) › Oslo 110 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Saída pela manhã em direção a
Hillerød, cidade situada na entrada da misteriosa floresta
de Gribskov. Acompanhados pelo guia local visitaremos o
majestoso Castelo de Frederiksborg, de estilo renascentista,
uma das grandes heranças do reinado de Cristiano IV, que
alberga o Museu de História Nacional. Destaque ainda para
as suas luxuosas divisões repletas de pinturas e decorações
históricas e para o belo jardim barroco. Continuação para
Helsingör. Almoço. Breve visita a pé pela zona antiga da
cidade onde destacamos o Castelo de Kronborg, imortalizado
na peça ”Hamlet” de William Shakespeare. Regresso a
Copenhaga. Em horário a combinar localmente, transporte
para o porto para embarque no Navio MS Pearl Seaways
e partida no cruzeiro noturno em direção a Oslo. Jantar a
bordo. Acomodação em cabines interiores.

DIA 6 › Estocolmo

Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiro dedicado à visita guiada
em Estocolmo, apelidada como a “Veneza da Escandinâvia”
por estar construída sobre 14 pequenas ilhas de um extenso
arquipélago, e conhecida pela beleza natural das suas
paisagens. Passeio pela Gamla Stan, a cidade velha com suas
estreitas vielas empedradas, repleta de charmosas praças
e edifícios medievais decorados com as cores mais alegres.
Destaque para a Catedral de São Nicolau e pelo Palácio Real
de Estocolmo. Almoço. Da parte da tarde, visita ao interior do
fantástico Museu de Vasa, que alberga o célebre navio com
o mesmo nome, antiga embarcação sueca que naufragou na
sua viagem inaugural e que permaneceu mais de 300 anos no
fundo do mar. Terminaremos o dia com a entrada na Câmara
de Estocolmo, local onde se realiza anualmente a cerimónia
de entrega dos Prémios Nobel. Tempo livre para atividades
de caráter pessoal. Sugerimos um passeio de barco pelos
canais da cidade. Jantar. Alojamento.

DIA 4 › Oslo

Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Oslo e desembarque.
Visita com guia local pela capital da Noruega, cidade vibrante
e cosmopolita, repleta de história e tradição. Passagem
por lugares como o sumptuoso Palácio Real com os seus
belos jardins, o Teatro Nacional, a imponente Fortaleza
de Akershus, a praça de Stortorvet na qual se encontra a
magnífica Catedral de Oslo, a moderna Casa da Ópera e
a Galeria Nacional. Almoço. Visita ao peculiar Parque de
Vigeland, repleto de esculturas completamente despidas, e
ainda ao Museu dos Navios Viking, onde conheceremos as

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 7 › Estocolmo › Lisboa ou Porto

3. PALÁCIO DE AMALIENBORG, COPENHAGA

Pequeno-almoço servido em lunch-box. Em horário a
indicar localmente, transfer ao aeroporto de Estocolmo para
embarque no voo regular com destino ao Porto, via Lisboa.
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

4. NYHAVN, COPENHAGA

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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Partidas de
Lisboa ou Porto
5 dias › 4 noites de alojamento
de 8 a 12 de Agosto ou
de 10 a 14 de Outubro

Alemanha
Encantada

04 › 07
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Cenários de contos de fada, arquitetura ímpar, tradições
medievais e um espólio cultural intocável. Atravesse a Floresta
Negra e conheça a verdadeira Alemanha Encantada.

Duplo

1.195€

Single

1.410€

Crianças *

895€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:
› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55 – Lisboa (03h00)) – Frankfurt
• Frankfurt (03h05) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 95€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Wurtzburg,
Bamberg e Nuremberga;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 3 almoços e 4 jantares;
› Entrada na Palácio Residencial de Wurtzburgo,
Castelo de Heidelberg, Museu do Relógio Alemão e
Casa do Relógio de Cuco;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

1. CENTRO HISTÓRICO, ROTHENBURG OB DER TAUBER

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Frankfurt ›
Wurtzburgo › Bamberg › Nuremberga

275 Kms
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em
voo regular com destino a Frankfurt, via Lisboa. Chegada e
desembarque. Iniciamos viagem para Wurtzburgo, ponto de
partida da rota romântica da Alemanha. Passeio a pé pelo
centro da cidade, Património Mundial da UNESCO. Através
das suas medievais e típicas ruelas, iremos conhecer o
Palácio da Residência Wurtzburgo, a Catedral de St. Killian
e a Igreja Mariankapelle. Destaque ainda para a Fortaleza
de Marienberg. Seguimos para visita à cidade histórica de
Bamberg, classificada também como Património Mundial
da UNESCO. Pelo seu encantador centro histórico, teremos
oportunidade para apreciar os traços de arquitetura medieval
e barroca e as casas de enxaimel, antiga técnica de construção
focada na utilização de madeira. Destacamos a Altes Rathaus,
antigo edifício da Câmara Municipal que se encontra sobre
o Rio Regnitz, a milenar Catedral de Bamberg e a Igreja de
São Martinho. Tempo livre. Sugerimos a prova da famosa
cerveja defumada, típica da cidade de Bamberg. Partida para
Nuremberga. Jantar. Alojamento no NH Collection Nürnberg
City  ou similar.

2. CENTRO HISTÓRICO DE NUREMBERGA

DIA 2 › Nuremberga › Rotemburgo Ob
Der Tauber › Estugarda 251 Kms

DIA 4 › Freiburg › Lago Mummelsee ›
Baden-baden › Heidelberg 223 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã visita em
Nuremberga, local de incomensurável valor histórico. Passeio
a pé pelo coração da cidade que se reergueu após a II Guerra
Mundial, antiga capital Imperial, terra de grandes artesãos e
berço da justiça internacional. Destacamos o Castelo, pérola
da cidade, a Hauptmarkt, a Frauenkirche e o local onde o
Partido Nacional-Socialista de Hitler realizava o seu congresso
anual de propaganda da doutrina Nazi, e atual Museu e
Centro de Documentação Nazi. Almoço. Prosseguimos para
Rotemburgo ob der Tauber, cidade dos contos de fadas que
nos faz viajar no tempo. Passeio a pé pelo centro medieval
com as ruas empedradas, onde poderemos admirar a
Praça do Mercado, a Câmara Municipal e a famosa torre do
relógio (Ratstrinkstube). Continuação para Estugarda. Jantar.
Alojamento no Holiday Inn Stuttgart  ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Seebach
para admirar o idílico lago Mummelsee rodeado pelas
frondosas árvores da região. Saída para Baden-Baden
situada nas proximidades da mágica e lendária Floresta
Negra, cidade bastante procurada pelas suas águas termais.
Tempo livre. Almoço. Continuação para Heidelberg. Visita à
cidade universitária, inserida num cenário pitoresco ímpar.
Passagem pela Praça do Mercado, a Igreja do Espírito Santo,
a Câmara Municipal (Rathaus) e visita ao Castelo medieval,
grande ícone da cidade que se ergue sobre o vale do rio
Neckar. Jantar. Alojamento no Crowne Plaza Hotel Heidelberg
City Centre  ou similar.

DIA 5 › Heidelberg › Frankfurt › Lisboa
ou Porto

DIA 3 › Estugarda › Freudenstadt ›
Triberg › Furtwangen › Titisee-Neustadt
› Freiburg 223 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de
caráter pessoal. Em horário a determinar, transporte para o
aeroporto de Frankfurt para embarque no voo regular com
destino a Portugal. Chegada, fim da viagem e dos nossos
serviços.

Pequeno-almoço no hotel. Neste dia, percorreremos o coração
da Floresta Negra pela mítica estrada B500, atravessando
os misteriosos vales que inspiraram as fábulas dos irmãos
Grimm. Início da viagem em direção a Freudenstadt. Passeio
a pé pelo centro com destaque para a peculiar Igreja de
Stadtkirche e a Marktplatz. Continuação até a Furtwangen, no
percurso breve paragem em Triberg para admirar as imperiais
cascatas. Em Furtwangen visitaremos o Museu do Relógio
Alemão que alberga uma coleção impressionante e mostra
um pouco da evolução dos mesmos ao longo da história.
Continuação até Titisee-Neustadt. Almoço típico onde iremos
provar o delicioso Bolo Floresta Negra. Pela tarde, visita à
Casa do Relógio de Cuco. Continuação para Friburgo e breve
visita pela capital da região da Floresta Negra. Passagem
por locais como a Catedral (Freiburger Münster), a Bächle,
peculiares riachos que atravessam todo o centro histórico
da cidade e a Altes Rathaus. Jantar. Alojamento no Novotel
Freiburg am Konzerthaus  ou similar.

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

3. CENTRO HISTÓRICO DE BAMBERG

4. RELÓGIO DO CUCO, TITISEE-NEUSTADT
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

AGOSTO VIAGEM EM GRUPO
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Partidas de
Lisboa ou Porto
8 dias › 7 noites de alojamento
de 20 a 27 de Agosto

Albânia

13 › 13
VISITAS

Desde a sua hospitalidade local, das virgens paisagens e do
rico património histórico, venha conhecer um país distinto,
repleto de mistérios e lendas, venha conhecer a Albânia.

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:
Duplo

1.535€

Single

1.680€

Crianças *

1.150€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:

1. VISTA PANORÂMICA, SARANDE

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Tirana

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em
voo regular com destino a Tirana, via Frankfurt. Chegada e
desembarque. Transporte para o centro de Tirana. Visita pela
capital da Albânia, importante centro económico, social e
cultural. Destaque para a Praça Skanderbeg, centro da capital
albanesa, a Mesquita Et’hemBeu, a Ópera, o Campanário e
o Museu Histórico Nacional. Jantar. Alojamento no Tirana
International Hotel  ou similar.

DIA 2 › Tirana › Elbasan › Pogradec ›
Korçë 165 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Elbasan,
cidade de grande influência otomana que ainda possui
uma boa parte das muralhas da antiga cidadela, local onde
a harmonia religiosa entre as igrejas católica, ortodoxa
e muçulmana, impera. Destacamos a Igreja Ortodoxa de
Santa Maria, a Mesquita Real e a Igreja Bizantina. Após visita,
continuaremos até Pogradec, situada nas margens do Lago
Ohrid, o mais profundo dos Balcãs e um dos mais antigos
lagos do mundo. Almoço. Breve panorâmica. Prosseguimos
viagem com destino a Korçë, importante centro cultural do
sudeste do país conhecida como “a cidade das serenatas”.
Visita panorâmica na cidade com o seu centro histórico
repleto de casas senhoriais do início do século XX, a
deslumbrante Catedral Ortodoxa e o antigo bazar otomano.
Subida ao Cemitério dos Mártires, local que homenageia os
militares franceses desaparecidos na Albânia durante a 1ª
Guerra Mundial. Jantar. Alojamento no Hotel HANI i Pazarit
 ou similar.

DIA 3 › Korçë › Përmet › Gjirokastra

165 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos viagem para Përmet,
atravessando a pitoresca paisagem rural entre as montanhas.
Chegada e almoço. Panorâmica pela “cidade das rosas”
e visita à Igreja de Santa Maria de Leusë, uma das joias
escondidas do país. Prosseguimos até Gjirokastra, declarada
Património da Humanidade pela Unesco. Visita ao magnífico

DIA 6 › Vlore › Apollonia › Ardenica ›
Berat › Durrës › Tirana 250 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Partida para visita ao Parque
Arqueológico de Apollonia, antiga colónia grega fundada no
século IV a.C., importante centro cultural da época. Este local é
a combinação perfeita entre a beleza ímpar dos monumentos
e as exuberantes paisagens naturais. Prosseguimos para
a visita ao Mosteiro de Ardenica, construído no século XIII
sobre as ruínas de um antigo templo pagão dedicado à deusa
grega da caça Artemis. Partida para Berat, conhecida como
a “Cidade das Mil Janelas” e classificada como Património
da Humanidade pela UNESCO. Almoço. Passeio pelo centro
histórico de Berat, percorrendo as suas ruelas da cidadela,
iremos conhecer os bairros de Mangalem e Gorica nas
margens do rio Osum. Destaque ainda para o castelo, a
Igreja Bizantina de São Miguel, o Mosteiro de São Spyridon
e a Catedral de Santa Maria. Visita ao Museu Onufri, um dos
ícones do século XVI. Tempo ainda para conhecer Durrës,
cidade portuária no mar Adriático. Visita às antigas muralhas
medievais e ao maior Anfiteatro romano da Península
Balcânica. Continuação para Tirana. Jantar. Alojamento no
Tirana International Hotel  ou similar.

centro histórico de traços medievais e de raízes otomanas,
característica essa que ainda está bem presente e preservada
em cada monumental recanto. Jantar. Alojamento no Hotel
Argjiro  ou similar.

DIA 4 › Gjirokastra › Butrint › Sarandë

110 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Passeio pela “cidade de
pedra”. Iniciamos com a visita ao interior do Castelo de
Gjirokastra, fortaleza imponente situada no alto de uma
colina, considerado o maior da Albânia e de onde é possível
vislumbrar uma panorâmica única sobre a região. Destaque
ainda para a Mesquita do Bazar, a Casa de Angonati e o típico
bairro de Palorto. Prosseguimos até Butrint e no percurso,
breve paragem para conhecer o “Olho Azul”, famosa fonte
de água subterrânea com uma cor única. Chegada Butrint,
primeiro local da Albânia distinguido como Património
Mundial da UNESCO. Almoço. Visita ao magnífico sítio
arqueológico, onde teremos oportunidade para visitar a
antiga cidade greco-romana habitada até o final da Idade
Média. Continuação até Sarandë, uma das cidades mais
encantadoras da Riviera Albanesa. Tempo livre para desfrutar
do ambiente da cidade. Jantar. Alojamento no Hotel Saranda
Palace  ou similar.

Pequeno-almoço em lunch-box. Em hora a combinar partida
para o aeroporto de Tirana para embarque no voo regular
com destino ao Porto ou Lisboa, Frankfurt. Chegada, fim da
viagem e dos nossos serviços.

DIA 7 › Tirana › Krujë › Shköder › Tirana

225 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Krujë, cidade
medieval situada no sopé da montanha, outrora o grande
centro da resistência contra o império otomano. Passeio
pelo antigo bazar, recheado do belo artesanato local e dos
produtos mais tradicionais do país, e visita ao Museu Nacional
Etnográfico e o Museu Skanderbeg, local de homenagem ao
herói nacional (Jorge Castrioto), antigo militar que liderou
a revolta contra o império otomano. Tempo para apreciar
a magnifica vista sobre o Mar Adriático. Continuação até
Shkodër, o maior centro católico e cultural da Albânia e uma
das cidades mais importantes do país. Almoço. Visita às ruínas
e ao museu do Castelo de Rozafa, monumental fortaleza que
se ergue no cimo da colina mais alta de Shkodër, palco de
alguns dos maiores cercos do país. Regresso a Tirana. Jantar.
Alojamento.

DIA 5 › Sarandë › Porto Palermo ›
Parque Nacional Llogara › Vlore 245 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Vlore, percorrendo
a estrada costeira com as suas paisagens deslumbrantes.
Breve paragem em Porto Palermo, onde visitaremos o seu
magnifico Castelo Otamano, que durante a ditadura socialista
foi uma prisão para muitos dos opositores do regime. Almoço
no Parque Nacional Llogara. Tempo para desfrutar do cenário
magnifico deste parque. Partida para Vlore, cidade portuária
onde foi proclamada a Independência da Albânia em 1912.
Panorâmica pela cidade com passagem na Mesquita de
Muradjie e no Museu da Independência. Jantar. Alojamento
no Hotel Regina City  ou similar.

DIA 8 › Tirana › Lisboa ou Porto

2. CATEDRAL ORTODOXA, KORCE

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares LUFTHANSA, com direito a uma peça de
bagagem até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (02h40) – Frankfurt (02h05) – Tirana
• Tirana (02h20) – Frankfurt (02h40) – Porto ou
• Lisboa (03h00) – Frankfurt (02h05) – Tirana
• Tirana (02h20) – Frankfurt (03h05) – Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 250€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa durante todo o
circuito;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 6 almoços e 7 jantares;
› Entrada na Catedral Ortodoxa e Cemitério dos
Mártires em Korçë; Igreja de Santa Maria de
Leusë, Castelo de Gjirokastra, Sítio arqueológico
de Butrint, Castelo de Porto Palermo, Mosteiro
de Ardenica, Parque Arqueológico em Apollonia,
Museu de Onufri em Berat; Anfiteatro Romano em
Durrës; Museu Nacional Etnográfico e Museu de
Skanderberg em Krujë; Castelo e Museu de Rozafa
em Shköder;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

3. CENTRO HISTÓRICO, SHKODER
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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Partidas de
Lisboa ou Porto
8 dias › 7 noites de alojamento
de 22 a 29 de Agosto ou
de 19 a 26 de Setembro*

Paris &
Benelux

* Partida apenas do Porto

08 › 14
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Explore a “cidade luz”, deixe-se encantar pela atmosfera de conto de fadas do
Luxemburgo, beba uma famosa cerveja Chimay produzida artesanalmente,
prove o delicioso queijo Gouda e sinta os aromas florais que percorrem as ruas
de Amesterdão, numa viagem sensorialmente ímpar.

Duplo

1.895€

Single

2.380€

Crianças *

1.425€

PREÇO INCLUI:
1. VISTA PANORÂMICA, PARIS

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Paris

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em
voo regular com destino a Paris. Chegada, desembarque e
transporte para o centro da cidade, mundialmente conhecida
como “Cidade Luz”. Destaca-se pela elegância das suas
luxuosas avenidas, pela ampla variedade gastronómica e
pela imensidão de monumentos históricos. Passeio pelos
principais arrondissements parisienses, onde encontraremos
alguns dos edifícios e locais mais emblemáticos como a Museu
do Louvre, os Campos Elísios, a Catedral de Notre-Dame, o
Arco do Triunfo, a Torre Eiffel e a Praça da Concórdia (visitas
exteriores). Almoço. Visita à imponente e histórica Capela
Santa (Sainte-Chapelle) com destaque para os seus imensos
vitrais que exibem várias passagens da Bíblia. Terminaremos
o dia com um belo cruzeiro pelo rio Sena. Jantar. Alojamento
no Mercure Hotel Montmatre Sacré-Couer  ou similar.

DIA 2 › Paris › Versalhes › Paris

80 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Passeio por um dos mais
encantadores e peculiares bairros de Paris, Montmartre.
Destaca-se pela sua atmosfera boémia e artística, outrora
local inspirador bastante procurado por grandes artistas
de renome internacional. Pelas ruas calcetadas, jardins
e icónicos moinhos, descobriremos alguns dos cenários
eternizados no filme “O Fabuloso Destino de Amélie”, a
praça de Louise-Michel e terminaremos com a visita à
Basílica do Sagrado Coração, que se ergue no topo da Butte
Montmartre. Prosseguimos para a subida ao 1º piso da Torre
Eiffel para disfrutar da vista sobre a capital francesa e de
um delicioso almoço. Visita ao Palácio de Versalhes, um dos
mais opulentos e majestosos de toda a França, juntamente
com os seus soberbos jardins. Regresso a Paris. Tarde livre
para atividades de caráter pessoal. Sugerimos a visita ao
icónico Museu do Louvre. Jantar. Após jantar, sugerimos
uma visita ao famoso e vibrante Moulin Rouge (não incluído).
Alojamento.

DIA 3 › Paris › Reims › Luxemburgo

Bruges, cidade medieval de grande importância histórica a
nível mercantil e conhecida como a “Veneza do Norte” pela
sua diversidade de canais. Visita acompanhada pelo guia
local com destaque para lugares como a Praça Burg, rodeada
de edifícios históricos como a Câmara Municipal e a Basílica
do Sangue Sagrado. Continuamos pelo Campanário de
Bruges, Catedral de São Salvador e Igreja de Nossa Senhora
com as suas obras de Miguel Ângelo (visitas exteriores).
Jantar. Alojamento no NH Hotel Brugges  ou similar.

415 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Reims,
cidade de arte e história na região de Champagne. Tempo
para conhecer a herança cultural e arquitetónica de Reims
através de um passeio pelo seu belo centro histórico,
declarado Património Mundial da UNESCO. Destaque para
a magnífica Catedral Notre Dame de Reims, obra-prima de
arte gótica, o Palácio de Tau e a Praça Real. Continuação
até ao Luxemburgo. Almoço. Chegada ao Grão-Ducado
do Luxemburgo, repleto de florestas, vales e palácios com
museus históricos. Passeio pela Cidade Velha, Património
Mundial da UNESCO, com destaque para a Catedral de Notre
Dame, as Praças da Constituição e de Guilherme II e o Palácio
do Grão-Ducal. Jantar. Alojamento no Novotel Luxembourg
Kirchberg  ou similar.

DIA 6 › Brugges › Gouda › Volendam ›
Zaanse Schans › Amesterdão 330 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Gouda, terra do famoso
queijo holandês. Visita a pé pelo centro da praça antiga da
encantadora cidade, repleta de canais, onde viremos visitar
uma loja típica e provar o célebre queijo Gouda. Tempo livre.
Sugerimos ainda que prove a Stroopwafel, deliciosa waffle
arredondada recheada de caramelo. Almoço. Prosseguimos
até Volendam, uma vila piscatória de beleza única na região
e que nos remete para um passado repleto de tradições.
Passeio pelas ruelas, onde podemos apreciar as casas de
madeira, o antigo porto ou as lojas de queijos holandeses.
Saída para Zaanse Schans, típica vila holandesa conhecida
pelos famosos moinhos de vento. Viagem para Amesterdão.
Jantar. Alojamento no Hotel Hyatt Place Amsterdam 
ou similar.

DIA 4 › Luxemburgo › Chimay › Namur ›
Bruxelas 345 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Viagem com destino a Chimay,
berço da famosa cerveja homónima. Visita à Abadia de
Scourmont onde se encontra a fábrica da Chimay com
degustação e prova os deliciosos queijos regionais. Almoço.
Continuamos até à charmosa cidade de Namur, capital da
região da Valónia. Passeio a pé pelo centro com passagem
pelo Campanário, Património Mundial da UNESCO e pela
Catedral de St. Auban. Destaque ainda para a Citadela de
Namur, grande ícone e fortificação da cidade, um dos mais
antigos centros de comando da Bélgica. Continuação para
Bruxelas. Jantar. Alojamento no Hotel NH Brussels Louise
 ou similar.

DIA 7 › Amesterdão

DIA 5 › Bruxelas › Brugges

100 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Visita panorâmica com destaque
para o Palácio Real, a famosa e invulgar fonte de Manneken
Pis, um dos símbolos representativos da comunidade local, a
Grand Place, principal praça da cidade e Património Mundial
da UNESCO, onde encontraremos também a Casa do Rei,
a Câmara Municipal e a Casa dos Duques. Passagem ainda
pelo Parque do Cinquentenário, o Atomium e o edifício do
Parlamento Europeu, terminando com a visita a uma fábrica
de cerveja belga com degustação. Almoço. Partida para

DIA 8 › Amesterdão › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de
caráter pessoal. Em horário a determinar, transporte para o
aeroporto. Formalidades de embarque e partida no voo de
regresso ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem e dos
nossos serviços.

2. CENTRO HISTÓRICO, BRUXELAS

Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita da capital da
Holanda, conhecida pela sua vasta rede de canais, destacando
o Bloemenmarkt, o único mercado flutuante de flores que
ainda perdura na cidade, a Praça Dam, a Igreja Nova, Museu
Casa de Rembrandt (visita exterior) e a Casa onde nasceu Anne
Frank (visita exterior). Almoço. Durante a tarde, cruzeiro pelos
canais para que possa apreciar cada recanto de Amsterdão.
Tempo livre, sugerimos a visita ao Rijkmuseum, o museu
mais importante da Holanda, ou à Heineken Experience ou
à A’dam Lookout para uma vista soberba sobre Amsterdão.
Jantar. Passeio pelo Bairro Vermelho, um dos locais mais
emblemáticos da cidade. Alojamento.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (02h05) – Paris
• Amesterdão (02h40) – Porto ou
• Lisboa (02h05) – Paris
• Amesterdão (03h00) – Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 65€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Paris,
Bruxelas, Brugges e Amesterdão;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 7 almoços e 7 jantares;
› Entrada na Capela Santa, Palácio de Versalhes,
Basílica do Sagrado Coração e subida ao 1.º piso
da Torre Eiffel em Paris; Abadia de Scourmont com
degustação da cerveja Chimay e Loja típica em
Gouda com prova de queijos;
› Cruzeiro no rio Sena;
› Cruzeiro nos Canais de Amesterdão;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

3. CENTRO HISTÓRICO, AMSTERDÃO

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

SETEMBRO VIAGEM EM GRUPO
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31

Partidas apenas
de Lisboa

Gdansk &
Varsóvia

4 dias › 3 noites de alojamento
de 17 a 20 de Setembro*
* Especial Partida de Lisboa

04 › 05

VARSÓVIA, TORUN, GDANSK

VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Aproveite esta viagem para descobrir Gdansk, destino cada vez mais
popular na Polónia, e Varsóvia, a “cidade que desafia as tempestades”,
importante centro cultural, político e económico do país.

Duplo

985€

Single

1.095€

Crianças *

740€

PREÇO INCLUI:

DIA 1 › Lisboa › Gdansk

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em
voo regular com destino a Gdansk, via Frankfurt. Chegada e
desembarque. Transporte até ao centro de Gdansk, outrora
importante marco estratégico nas rotas da Liga Hanseática.
Passeio a pé pelo centro histórico onde destacamos o Porta
Verde, a Porta Dourada, a Igreja de Santa Catarina e a basílica
gótica de Santa Maria (visitas exteriores). Na rua do grande
Mercado, repleta de edifícios com fachadas pitorescas e
muitas esplanadas, encontraremos a Câmara Municipal, a
Fonte de Neptuno e a Corte de Artús, uma das construções
mais belas da cidade. Pela marginal do antigo porto de
Gdsank, iremos apreciar o grande guindaste, símbolo
histórico da cidade. Jantar. Alojamento no Mercure Hotel
Gdańsk Stare Miasto  ou similar.

1. CENTRO HISTÓRICO DE VARSÓVIA

DIA 2 › Gdansk › Malbork › Varsóvia

375 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, visita ao Centro
Europeu da Solidariedade, berço do movimento sindicalista
Solidanorsc liderado por Lech Walesa, responsável pelo fim
do poder do bloco comunista. Partida para a cidade medieval
de Malbork. Almoço. Visita ao impressionante Castelo de
Malbork, a maior fortaleza Teutónica da Europa, classificado
como Património da Humanidade pela UNESCO. Continuação
até Varsóvia, capital polaca. Jantar. Alojamento no Mercure
Hotel Warszawa Centrum  ou similar.

DIA 3 › Varsóvia

Pequeno-almoço no hotel. Visita à maior cidade da Polónia,
Varsóvia. Destaque para o seu centro histórico “Stare Miastro”,
reconhecido como Património da Humanidade pela UNESCO.
Visita ao Castelo Real de Varsóvia, antiga residência oficial
família real polaca. Passagem pela Igreja de Santa Cruz, pelo
Palácio Presidencial, pela Estátua de Copérnico, monumento
que homenageia o famoso astrónomo e matemático, pelo
Museu dedicado a Frédéric Chopin e ainda pelo majestoso
Palácio da Cultura e Ciência. Almoço. Visita ao imponente
Palácio de Winalów, conhecido como “Versalhes da Polónia”.
Prosseguimos pelo Parque Lazienki e pelo Túmulo do Soldado
Desconhecido. Jantar. Alojamento.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares LUFTHANSA, com direito a uma peça de
bagagem até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Lisboa (03h00) - Frankfurt (01h35) - Gdansk
• Gdansk (01h40) - Frankfurt (03h05) - Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 140€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Gdansk e
Varsóvia;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 2 almoços e 3 jantares;
› Entrada no Centro da Solidariedade em Gdansk,
Castelo de Malbork, Castelo Real e Palácio de
Wilanów em Varsóvia;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 4 › Varsóvia › Lisboa

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para atividades
de caráter pessoal. Sugerimos um agradável passeio pelo
Mercado da Cidade Velha ou uma subida à torre do Taras
Widokowy (não incluído) para uma vista soberba sobre o
Rio Vistula. Em horário a indicar localmente, transfer ao
aeroporto de Varsóvia para embarque no voo regular com
destino a Lisboa, via Frankfurt. Chegada, fim da viagem e dos
nossos serviços.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.

2. VISTA PANORÂMICA DE GDANSK
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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Partidas de
Lisboa ou Porto

Bordéus,
Vinhos &
Gastronomia

5 dias › 4 noites de alojamento
de 1 a 5 de Outubro

05 › 08
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Aventure-se nesta descoberta de sabores e tradições com a degustação
de vinhos e prova de alguns dos melhores produtos locais, para uma
experiência gastronómica única e enriquecedora.

Duplo

1.195€

Single

1.470€

Crianças *

895€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:
1. PLACE DE LA BOURSE, BORDEUS

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Bordéus

Comparência no aeroporto para assistência nas formalidades
de embarque. Partida em voo regular com destino a Bordéus,
via Lisboa. Chegada e desembarque. Transporte para o
centro da cidade. Jantar. Alojamento no Mercure Bordeaux
Chateau Chartrons  ou similar.

DIA 2 › Bordéus › Périgueux ›
Angoulême › Cognac › Bordéus

385 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção ao vale da
Dordonha para visita à vila medieval de Périgueux. Passeio
pelo seu encantador centro histórico com destaque para a
Catedral de Saint Front, a Torre Mataguerre e a Praça Navarra.

DIA 3 › Bordéus › Sarlat-la-Canéda ›
Bergerac › Bordéus 405 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Excursão de dia completo pela
região de Périgord, mundialmente reconhecida pela sua
gastronomia ímpar onde se destacam alguns produtos de
excelência como o foie gras ou as trufas negras. Passeio
pelas ruelas labirínticas da charmosa vila medieval de Sarlatla-Canéda, destaque para Igreja de Santa Maria, a Praça da
Liberdade, a Torre de Bourreau, a Praça do Mercado dos
Gansos, a Manoir de Gisson, antiga casa senhorial. Almoço
típico. Visita guiada a uma tradicional quinta de trufas, onde
iremos saber mais sobre a história e diversidade desta joia
da gastronomia local, conhecida como “Diamante Negro”.
Continuação até Bergerac, local de nascimento do escritor
Savinien de Cyrano de Bergerac. Tempo livre. Em horário a
determinar, regresso a Bordéus. Jantar. Alojamento.

Prosseguimos a viagem até à carismática vila de Angoulême,
situada no topo de um planalto rochoso e popularmente
conhecida pelas bandas desenhadas. Destaque para a
Catedral de St. Pierre, obra-prima de arte românica, a Capela
de Cordelier, o edifício da Câmara Municipal, que data do
século XIII e o Palácio da Justiça. Continuação para Cognac
nas margens do rio Charente, terra onde é produzido o
tradicional licor homónimo. Almoço. Visita à Destilaria de
Hennessy para uma experiência única e multissensorial entre
a história e a modernidade, ficando a conhecer o processo de
fabricação e ainda tempo para degustação do tão afamado
Cognac. Regresso a Bordéus. Jantar. Alojamento.

DIA 5 › Bordéus › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Visita pela cidade de Bordéus, o
verdadeiro paraíso para os apreciadores de um bom vinho,
classificada como Património da Humanidade pela UNESCO.
Destaque para a Ponte Pierre, a Basílica de São Michel,
parte do caminho de peregrinação católica a Santiago de
Compostela, a Catedral de Santo André, o Grande Relógio, o
Teatro e a Praça de Quinconces, uma das maiores da Europa,
construída sobre o antigo Castelo Trompette, que alberga
atualmente a fonte e o monumento aos girondinos, antigos
políticos burgueses. Almoço. Em horário a indicar localmente,
transfer ao aeroporto de Bordéus para embarque no voo
regular com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da
viagem e dos nossos serviços.

DIA 4 › Bordéus › Margaux › Martillac ›
Arcachon › Bordéus 225 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Hoje teremos numa experiência
única que requer o apuramento dos nossos três sentidos: o
olfato, o paladar e a visão para podermos apreciar, os cheiros,
sabores e cores dos vinhos Premiers Crus, as melhores classes
vinícolas da região. Partida para Margaux onde visitaremos o
Castelo de Lascombes. Visita e prova dos seus elegantes e
célebres vinhos. Continuação para Martillac, para conhecer o
icónico Castelo de Smith Haut Lafitte, que data do século XIV,
transformado mais tarde em hotel. Tempo para descobrir
as encantadoras adegas da propriedade, bem como provar
os seus delicados vinhos produzidos localmente. Depois da
visita, continuaremos a nossa viagem sensorial até à cidade
costeira de Arcachon, bem perto da célebre duna de Pylat.
Almoço. Tempo para visitar e provar o que a localidade tem
de melhor: as ostras. Encontraremos um produtor local que
nos desmistificará sobre alguns segredos e especificidades
da ostra, terminando com a degustação de um dos maiores
símbolos da região. Simplicidade e frescura num ambiente
ímpar. Regresso a Bordéus. Jantar. Alojamento.

2. CATEDRAL DE PERIGUEUX

3. RUA TIPICA, SARLAT LA CANEDA

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) – Lisboa (01h50) – Bordéus
• Bordéus (01h55) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 45€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guia local de língua portuguesa em Bordéus;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 4 almoços e 4 jantares;
› Entrada no Caves de Cognac com prova do
licor, Castelo de Lascombes com prova de vinhos,
Castelo de Smith Haut Lafitte com degustação em
Martillac, Quinta de Trufas e degustação de ostras
em Arcachon;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

4. DESTILARIA HENNESSY, COGNAC
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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Partidas de
Lisboa ou Porto
4 dias › 3 noites de alojamento
de 2 a 5 de Outubro

Florença
e Roma

01 › 05
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Deixe-se seduzir pelo charme da capital da Toscana com a sua notável
herança renascentista e pela grandiosidade dos mais emblemáticos
vestígios do Império Romano na cidade de Roma. Desfrute do famoso
modo de vida italiano, o dolce far niente.

Duplo

995€

Single

1.130€

Crianças *

745€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Florença

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida
em voo regular com destino a Florença, via Lisboa. Chegada
e transporte até ao centro de Florença, capital da região
da Toscana. Visita à cidade berço do Renascimento, onde
artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Giotto ou
Dante contribuíram para a herança cultural e histórica desta
magnífica cidade. Almoço. Destaque para a imponente

DIA 2 › Florença › Roma
Catedral de Santa Maria del Fiore, a Ponte Vecchio com as
suas casas e lojas suspensas e símbolo do romantismo e a
Piazza della Signoria onde encontramos o Palácio Vecchio
(visitas exteriores). Tempo ainda para subir até à Piazzale
Michelangelo, um dos melhores miradouros para contemplar
todo o esplendor de Florença. Jantar. Alojamento no
Starhotels Tuscany  ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de
caráter pessoal. Sugerimos uma visita ao Mercado Central
de Florença, local repleto das melhores iguarias toscanas.
Em horário a combinar localmente, continuação da viagem
com destino a Roma, apelidada de “A Cidade Eterna”. Visita
panorâmica pela capital italiana que se distingue das demais
pela infinidade de tesouros arqueológicos e artísticos. Jantar.
Alojamento no Hotel Caravel  ou similar.

DIA 3 › Roma

Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Museu do Vaticano e
Capela Sistina para apreciar uma das maiores coleções de arte
do mundo, destacando-se o impressionante e controverso
fresco de Michelangelo “O Juízo Final”. Almoço. Continuamos
o passeio pela Piazza Navona e pelo Castelo Sant’Angelo,
fortaleza situada nas margens do rio Tibre. Destaque para o
monumental Coliseu, o maior anfiteatro construído durante o
Império Romano, as ruínas do Fórum Romano e do Palatino,
o Arco de Constantino, o imponente Monumento a Vittorio
Emanuele II situado na Praça de Veneza e ainda a famosa
Fontana di Trevi (visitas exteriores). Tempo livre, sugerimos
um passeio pelo charmoso bairro de Trastevere e provar o
famoso gelado italiano. Jantar. Alojamento.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem até
23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) – Lisboa (02h50) – Florença
• Roma (03h05) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 40€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com o
itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante todo
o circuito;
› Guias locais de língua portuguesa em Florença e
Roma;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições de acordo com o programa (02 almoços e
03 jantares);
› Entrada no Museu do Vaticano e Capela Sistina;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 4 › Roma › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre no centro histórico
de Roma. Em horário a indicar localmente, transporte para
o aeroporto de Roma para embarque no voo regular com
destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem e dos
nossos serviços.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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Partidas de
Lisboa ou Porto

Marraquexe
& a Magia
do Deserto

6 dias › 5 noites de alojamento
de 3 a 8 de Outubro ou
de 27 de Novembro a 2 de Dezembro

03 › 09
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Prepare-se para descobrir a cultura milenar de umas das cidades marroquinas
mais vibrantes e ainda a imensidão do quente deserto do Sahara.

Duplo

1.025€

Single

1.195€

Crianças *

770€

PREÇO INCLUI:

1. VISTA DE KASBAH, AIT BEN HADDOU

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Marraquexe

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida
em voo regular com destino a Marraquexe, via Lisboa.
Chegada e desembarque. Transporte para o centro. Visita
em Marraquexe, apelidada “Cidade Vermelha” que oferece
uma combinação de sensações ímpares. Destaque para
os impressionantes jardins de Menara, a Mesquita de
Koutoubia com o seu imponente minarete, a Medina onde
a riqueza arquitetónica está bem vincada pelos seus muitos
riads e palacetes orientais. Visita ao Palácio da Bahia e
dos Túmulos Saadianos, um dos lugares mais visitados do
Marrocos. Continuação da panorâmica com passagem pelo
Palácio El-Badi e pela Madraça Ben Youssef. Jantar típico no
Restaurante Chez Ali. Alojamento no Hotel Atlas Asni 
ou similar.

DIA 2 › Marraquexe › Aït-Benhaddou ›
Vale Das Rosas › Gargantas Do Dades

DIA 3 › Gargantas Do Dades › Gargantas
Do Todra › Oasis Tinghir › Tinjdad ›
Touroug › Erfoud › Dunas De Merzouga

405 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Partida com destino a Zagora pela
famosa estrada no Tizi n’ Tchika, considerada uma das mais
fascinantes de Marrocos pelas vistas deslumbrantes sobre as
Montanhas do Alto Atlas. No percurso passaremos por várias
aldeias típicas de casas pedra ou de terra batida. Paragem
em Ait Benhaddou, autêntico tesouro marroquino, para visita
à famosa Kasbah, cidade fortificada declarada Património da
Humanidade pela UNESCO. Almoço. Prosseguimos a viagem
pelo Vale dos Mil Kasbahs passando pelo Vale das Rosas. No
percurso teremos oportunidade para apreciar o estilo de vida
dos berberes e as paisagens soberbas desta região do sul de
Marrocos. Jantar. Alojamento no Dades Xaluca Hotel 
ou similar.

270 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Inicio da viagem com destino a
Merzouga atravessando as incríveis Gargantas do Todra,
imponentes rochedos e desfiladeiros com mais de 250 metros
de altura. Tempo para fotografar um dos mais bonitos, o Oásis
de Tinghir, um verdadeiro cartão postal. Prosseguimos pelas
aldeias de Tinjdad e Touroug, conhecidas pela plantação de
palmeiras. Almoço. Continuação da viagem, breve paragem
em Erfoud para visita às construções de mármore e fósseis.
Em jipe 4x4 continuámos até Merzouga. Inicio da magnifica
aventura até às fascinantes dunas de Erg Chebbi. Tempo
para explorar o deserto e observar o maravilhoso pôr do sol.
Passeio de dromedário pelas dunas (ou durante o nascer-dosol no dia seguinte). Desfrute da atmosfera única do lugar sob
a luz das estrelas. Jantar e Alojamento em tendas berberes –
La Belle Etoile - em pleno deserto.

Marraquexe. Chegada para jantar. Alojamento no Hotel Atlas
Asni  ou similar.

DIA 6 › Marraquexe › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Passeio pela Jemaa el Fna, vibrante
praça, rodeada por souks repletos de aromas orientais, cores
brilhantes e especiarias únicas, artistas de rua e artesãos lugar
que representa o verdadeiro cotidiano da cidade. Tempo
livre para atividades de caráter pessoal. Em horário a indicar
localmente, transporte para o aeroporto de Marraquexe para
embarque no voo regular com destino ao Porto, via Lisboa.
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

DIA 4 › Dunas De Merzouga › Rissani ›
Zagora 310 Kms

Pequeno – almoço no acampamento. Tempo para assistir
ao magnifico nascer do sol em pleno Deserto do Sahara.
Regresso em jeep 4×4 a Rissani, grande souk do sul. Início
da viagem em direção a Zagora. Almoço durante o percurso.
Chegada a Zagora. Jantar. Alojamento no Kasbah Sirocco ou
similar.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) – Lisboa (01h35) – Marraquexe
• Marraquexe (01h35) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 850€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em
Marraquexe;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Alojamento de 1 noite com pequeno-almoço nas
tradicionais tendas Berbere;
› Refeições: 4 almoços e 5 jantares;
› Entradas no Palácio da Bahia e Túmulos
Saadianos em Marraquexe e Kasbah de Aït BenHaddou;
› Excursão em jeep 4×4, desde e até Erfoud, para o
acampamento nas dunas em Erg Chebbi e passeio
pelas dunas em dromedário (pôr-do-sol no 3º dia
ou nascer do sol no 4º);
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 5 › Zagora › Ouarzazate ›
Marraquexe 194 Kms

2. PRAÇA JAMAA EL FNA, MARRAQUEXE

3. ESTRADA NAS MONTANHAS DO ATLAS

Após pequeno-almoço no hotel, partida em direção a
Marraquexe com paragem nas cidades de Alnif e Agdz para
visita ao centro para conhecer o mercado, repleto do belo
artesanato local. Paragem em Ouarzazate, cidade palco de
vários filmes de Hollywood e onde encontraremos alguns dos
mais belos exemplares dos famosos kasbahs marroquinos.
Destaque para o Kasbah de Taourirt e ainda para as belas
paisagens que rodeiam o local. Tempo livre. Almoço. Da
parte da tarde, iniciamos a nossa jornada com destino a

4. BAZAR TIPICO EM MARROCOS

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Passaporte com validade mínima de
6 meses, cuja fotocópia deverá ser facultada à agência de viagens.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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Partidas de
Lisboa ou Porto
5 dias › 4 noites de alojamento
de 14 a 18 de Outubro ou
de 11 a 15 de Novembro

Paris &
Londres

08 › 08
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Da glamorosa “cidade luz” à extravagante Londres, conheça as
maiores metrópoles da Europa num circuito repleto de história,
modernidade e de um ritmo de vida alucinante.

Duplo

1.335€

Single

1.635€

Crianças *

1.005€

Suplemento de partida de Lisboa (Outubro) 30€

PREÇO INCLUI:
› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (02h05) – Paris
• Londres (02h20) – Porto ou
• Lisboa (02h05) – Paris
• Londres (02h45) – Lisboa
› Bilhete de comboio de classe turística para o
trajeto Paris / Londres;
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 60€ (Partida do Porto) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Paris e
Londres;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 4 almoços e 4 jantares;
› Entrada na Capela Santa, Palácio de Versalhes,
Basílica do Sagrado Coração e subida ao 1.º piso da
Torre Eiffel em Paris; British Museum, Abadia de
Westminster e Catedral de São Paulo;
› Cruzeiro no rio Sena;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

1. PONTE DA TORRE DE LONDRES

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Paris

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em
voo regular com destino a Paris. Chegada, desembarque e
transporte para o centro da cidade, mundialmente conhecida
como “Cidade Luz”. Destaca-se pela elegância das suas
luxuosas avenidas, pela ampla variedade gastronómica e
pela imensidão de monumentos históricos. Passeio pelos
principais arrondissements parisienses, onde encontraremos
alguns dos edifícios e locais mais emblemáticos como a
Museu do Louvre, os Campos Elísios, a Catedral de NotreDame, o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel e a Praça da Concórdia.
Almoço. Visita à imponente e histórica Capela Santa (SainteChapelle) com destaque para os seus imensos vitrais que
exibem várias passagens da Bíblia. Terminaremos o dia
com um belo cruzeiro pelo rio Sena. Jantar. Alojamento no
Mercure Hotel Montmatre Sacré-Couer  ou similar.

DIA 2 › Paris

Pequeno-almoço no hotel. Passeio por um dos mais
encantadores e peculiares bairros de Paris, Montmartre.
Destaca-se pela sua atmosfera boémia e artística, outrora
local inspirador bastante procurado por grandes artistas
de renome internacional. Pelas ruas calcetadas, jardins
e icónicos moinhos, descobriremos alguns dos cenários
eternizados no filme “O Fabuloso Destino de Amélie”, a
praça de Louise-Michel e terminaremos com a visita à
Basílica do Sagrado Coração, que se ergue no topo da Butte
Montmartre. Prosseguimos para a subida ao 1º piso da Torre
Eiffel para disfrutar da vista sobre a capital francesa e de
um delicioso almoço. Visita ao Palácio de Versalhes, um dos
mais opulentos e majestosos de toda a França, juntamente
com os seus soberbos jardins. Regresso a Paris. Tarde livre
para atividades de caráter pessoal. Sugerimos a visita ao
icónico Museu do Louvre. Jantar. Após jantar, sugerimos
uma visita ao famoso e vibrante Moulin Rouge (não incluído).
Alojamento.

Palácio de Westminster, a Downing Street, a Trafalgar Square,
a Catedral de São Paulo, a Torre de Londres, antiga prisão
que alberga atualmente as joias da coroa britânica. Tempo
ainda para conhecer a vibrante e colorida praça de Piccadilly
Circus, a Oxford Street e Royal Albert Hall. Tempo livre no
peculiar bairro alternativo de Camden Town. Terminaremos
com um Jantar. Alojamento.

DIA 5 › Londres › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de
caráter pessoal. Sugerimos a visita ao Museu de História
Natural (não incluído), o seu acervo alberga uma importante
coleção relacionada com o mundo natural, ou um passeio
pelo pulmão da cidade, o Hyde Park, onde se encontra
o Memorial da Princesa Diana. Em horário a determinar,
transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque
e partida no voo de regresso a Portugal. Chegada, fim da
viagem e dos nossos serviços.

DIA 3 › Paris › Londres

Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar localmente,
transporte para a estação ferroviária de Paris para embarque
no comboio de alta velocidade com destino a Londres, capital
do Reino Unido. Chegada e desembarque. Almoço. Londres
destaca-se pelos contrastes do seu passado ancestral, pela
modernidade e pela enorme diversidade cultural e artística.
Visita ao British Museum, monumental complexo que abriga
mais de sete milhões de peças e artefactos antigos na sua
coleção. Tempo livre para atividades de caráter pessoal.
Jantar num tradicional “pub” inglês com oportunidade para
provar a gastronomia local. Alojamento no Crowne Plaza
Hotel London - Kings Cross  ou similar.

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 4 › Londres

2. BAIRRO MONTMARTRE, PARIS

Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos a nossa jornada pelo
Palácio de Buckingham, residência oficial da Família Real
Britânica em Londres desde 1837. Prosseguimos para a
visita à imponente Abadia de Westminster, igreja oficial
das coroações e importante local da história real britânica.
Almoço. Passagem por alguns dos monumentos mais
emblemáticos como o Big Ben, um dos símbolos de Londres, o

3. TORRE EIFFEL, PARIS

4. TORRE DO RELÓGIO (BIG BEM), LONDRES
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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36

Partidas de
Lisboa ou Porto
11 dias › 10 noites de alojamento
de 17 a 27 de Outubro

Terra Santa
& Jordânia

19 › 18
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Conhecer a Terra Santa é descobrir uma mistura fascinante de culturas
e tradições religiosas. Na passagem pela Jordânia, descubra a magnífica
cidade de Petra, a “Cidade Rosa” – uma das 7 Maravilhas do Mundo.

Duplo

2.950€

Single

3.945€

Crianças *

2.215€

PREÇO INCLUI:

1. PETRA, JORDÂNIA

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Telavive

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo
regular com destino a Telavive. Chegada e desembarque.
Transporte para o hotel. Alojamento no Metropolitan Hotel
Tel Aviv  ou similar.

DIA 2 › Telavive › Cesareia › Nazaré ›
Tiberíades 230 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Saída para o bairro de Jafa (cidade
de Joppa citada na Bíblia) onde visitaremos a Casa de Simão,
o curtidor. Continuação da viagem até Cesareia, cidade
construída por Herodes em homenagem ao Imperador
César. Aqui, iremos conhecer o Anfiteatro Romano. Almoço.
Seguiremos até ao grandioso Monte Carmelo. Partida para
Nazaré, o berço do cristianismo, cidade que mescla a fé
e espiritualidade, com a fascinante arqueologia e riqueza
histórica que alberga. Passeio pelo centro antigo onde
destacamos a Basílica da Anunciação, construída no local da
Casa de Maria, a Igreja de São José, erguida no lugar onde
se encontrava a carpintaria de José, e a Basílica de Jesus,
o Adolescente ou Basílica Salesiana na qual Jesus passou
grande parte da sua juventude. Prosseguimos viagem em
direção a Tiberíades. Jantar. Alojamento no Hotel Caesar
Premier Tiberias  ou similar.

DIA 3 › Tiberíades › Banias › Cafarnaum
› Mar Da Galileia › Tiberíades 90 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Seguiremos para Banias, antiga
Cesaréia de Filipe, situada nas encostas do Monte Hermon,
local da nascente do Rio Jordão e onde Jesus confiou a Pedro
as chaves do Reino dos Céus. Após visita, prosseguiremos
até ao Monte das Bem-Aventuranças, onde Jesus pregou
o Sermão da Montanha. Visitaremos o sítio arqueológico
da cidade bíblica de Cafarnaum, na qual se encontram, a
Sinagoga onde Jesus pregava, e as ruínas da casa de Pedro.
Seguiremos para Tabgha, local do milagre da multiplicação
dos pães e peixes. Almoço. À tarde, faremos passeio de barco
pelo icónico Mar da Galiléia, terminando com a visita ao Local
de Batismo de Yardenit no Rio Jordão. Retorno a Tiberíades.
Jantar. Alojamento.

DIA 4 › Tiberíades › Jericó › Massada ›
Qumran › Mar Morto › Jerusalém 300 Kms

o Memorial da Menorá de bronze e o Yad Vashem (Museu
do Holocausto). Partida para Belém, local de nascimento de
Jesus, terra sagrada, carregada de grande simbolismo e fé.
Visita à emblemática Basílica da Natividade e o Campo dos
Pastores. Almoço. Regresso a Jerusalém. Tempo livre. Jantar
e cerimónia de despedida, com entrega do certificado de
peregrinação na Terra Santa. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Início da viagem com destino
a Jericó, para breve paragem e tempo livre para admirar
o majestoso Monte da Tentação e as ruínas da cidade.
Continuação para Massada, o último abrigo dos judeus
durante a ocupação romana. Visita às ruínas da fortaleza.
Almoço. Pela tarde, seguiremos para Qumran, na qual
foram encontrados os Manuscritos do Mar Morto, grandes
fragmentos da Bíblia Hebraica. Tempo livre para banho nas
águas do Mar Morto, se o clima permitir. Prosseguimos em
direção a Jerusalém. Visita ao Monte Scopus, onde teremos
uma vista deslumbrante sobre a cidade eterna. Tempo livre
para uma introspeção pessoal e oração. Jantar. Alojamento
no Hotel Leonardo Plaza  ou similar.

DIA 7 › Jerusalém › Sheikh Hussein ›
Jerash › Amã 255 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção à fronteira com
a Jordânia. Assistência nas formalidades de entrada no país e
continuação para Jerash, de traços vincadamente romanos,
conhecida como a Pompéia Oriental. Almoço. Visita ao sítio
arqueológico onde percorreremos as suas ruas empedradas,
repletas de teatros e templos que nos fazem viajar no tempo,
nas quais iremos conhecer a Grande Colunata, a Praça Oval e
os Templos de Zeus e Àrtemis. Continuação para Amã. Jantar.
Alojamento no Harir Palace Hotel  ou similar.

DIA 5 › Jerusalém

Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiro dedicado à visita em
Jerusalém, capital de Israel. Subida ao Monte das Oliveiras,
local onde Jesus subiu aos Céus. Regresso ao centro da
cidade. Pelo caminho, visitaremos o Jardim do Getsémani
e passaremos ainda pelos túmulos de Absalão e Zacarias.
Prosseguimos para o Monte Sião, onde iremos conhecer
o Túmulo do Rei Davi e o Cenáculo, local onde Jesus e os
seus apóstolos se reuniram para realizar a Última Ceia.
Almoço. Da parte da tarde, entraremos na cidade velha de
Jerusalém. Visita ao imponente Muro das Lamentações, com
vista para o Monte Moriá, o majestoso Esplanada do Templo
e a Mesquita de Al-Aqsa. Percorreremos a Via Dolorosa,
pela qual Jesus percorreu transportando a malograda cruz,
passando pela Igreja do Santo Sepulcro e pelo Portão de
Damasco até chegar ao Jardim do Túmulo do Senhor Jesus
Cristo para visita. Tempo ainda para conhecer o Tanque de
Betesda, antigo reservatório de água mencionado no Novo
Testamento. Jantar. Alojamento.

DIA 8 › Amã › Monte Nebo › Madaba ›
Kerak › Petra 320 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Saída com destino ao Monte
Nebo, local onde reza a lenda que Moisés foi sepultado. Visita
à Igreja Memorial do profeta. Continuamos a viagem para
Madaba. Chegada e visita da Igreja de São Jorge, com seu
famoso mapa de mosaico que representa todos os territórios
bíblicos da Terra Santa antiga. Prosseguimos a jornada,
atravessando os vales bíblicos em direção a Kerak. Almoço.
Visita à fortaleza de Al-Karak construída pela Ordem dos
Templários. Partida para Petra. Chegada e jantar. Alojamento
no Petra Moon  ou similar.

DIA 9 › Petra

Pequeno-almoço no hotel. Partida para excursão à antiga
cidade do povo Nabateu, para conhecer o Sítio Arqueológico
de Petra, impressionante legado, classificado como uma das
Sete Maravilhas do Mundo, escavada na rocha rosa há mais
de 2000 anos. Atravessaremos o monumental desfiladeiro de
Siq, até chegar ao Al Khazneh, tesouro monumental esculpido
na montanha de arenito vermelho, que outrora albergava
imensos erários faraónicos e piratas, cenário de grandes
filmes de aventura. Tempo ainda para conhecer o Teatro,
a Rua das Colunas, o Altar do Sacrifício e os Túmulos Reais.
Almoço. Tempo livre. Sugerimos a subida até ao magnânimo
Mosteiro de Al-Dayr. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

de Cesareia; Cafarnaum; Local de Batismo em Yardenit;
Ruínas da Fortaleza de Massada; Jardim de Getsémani,
Túmulo do Rei David, Cenáculo, Jardim do Túmulo do
Senhor Jesus Cristo e Tanque de Betesda em Jerusalém;

DIA 10 › Petra › Telavive

500 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Início da viagem de regresso a
Telavive. Almoço durante o percurso. Assistência nos trâmites
fronteiriços. Chegada e jantar. Alojamento no Metropolitan
Hotel Tel Aviv  ou similar.

DIA 11 › Telavive › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço servido em
determinar, transporte para
Formalidades de embarque e
ao Porto, via Lisboa. Chegada,
serviços.

lunch-box. Em horário a
o aeroporto de Telavive.
partida no voo de regresso
fim da viagem e dos nossos

DIA 6 › Jerusalém › Belém › Jerusalém

50 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Visitaremos a cidade nova de
Jerusalém. Destaque para o Knesset (Parlamento de Israel),

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) – Lisboa (05h10) – Telavive
• Telavive (05h55) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 90€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa durante todo o
circuito;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 9 almoços e 9 jantares;
› Entrada: Casa de Simão em Jafa; Anfiteatro Romano

Basílica da Natividade e Campo dos Pastores em Belém;
Sítio Arqueológico de Jerash; Igreja Memorial de Moisés; a
Igreja de São Jorge em Madaba; Fortaleza de Al-Karak; Sítio
Arqueológico de Petra;

› Passeio de barco no Mar Morto;
› Gratificações a guias e motoristas locais;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;
› Seguro de viagem – 30.000€ ***;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Imposto de saída de Israel – a pagar localmente
(30€ aproximadamente);
› Visto de entrada na Jordânia – a pagar localmente
(60 USD aproximadamente);
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Obrigatório visto e passaporte com
validade mínima de 6 meses após a data de regresso, cuja fotocópia
deverá ser facultada à agência de viagens.

2. MERCADO, JERUSALÉM
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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Partidas de
Lisboa ou Porto

Berlim,
Dresden &
Praga

5 dias › 4 noites de alojamento
de 21 a 25 de Outubro ou
de 1 a 5 de Dezembro

09 › 07
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Parta à descoberta do “Coração da Europa”, conheça as histórias
e tradições que Praga e Dresden têm para contar e desfrute do
ambiente vibrante e cosmopolita de Berlim.

Duplo

1.195€

Single

1.410€

Crianças *

895€

PREÇO INCLUI:

1. CATEDRAL DE BERLIN, BERLIN

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Berlim

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida
em voo regular com destino a Berlim, via Lisboa. Chegada
e desembarque. Transporte para o centro da cidade. Visita
orientada pelo guia local pela capital da Alemanha, uma das
metrópoles mais influentes da Europa e símbolo da Guerra
Fria. Destaque para o Portão de Brandemburgo, onde
poderemos ver algumas das marcas do Muro de Berlim,
a arrebatadora Alexanderplatz com a Torre da Televisão, o
Memorial do Holocausto, o interior da Catedral de Berlim, o
Reichtag, sede do Parlamento Alemão, a praça de Postdamer,
o Palácio Bellevue e o Tiergarten, antiga propriedade de caça
da família real onde encontraremos a Coluna de Vitória.
Terminaremos com a visita ao Memorial do Muro de Berlim,
importante testemunho carregado de simbolismo sobre

Potsdam, cidade de grandes traços e rica herança da antiga
Prússia, repleta de palácios, templos e parques exuberantes.
Entraremos no mundo da opulência cultural e arquitetónica
do reinado de Frederico II, o Grande, atravessando os
maravilhosos e bem preservados jardins do parque de
Sanssouci, Património Mundial da UNESCO. Visita ao Palácio
de Sanssouci, conhecido como o “Versalhes da Prússia”, local
de uma riqueza incomparável onde o luxo e a ostentação
estão bem patentes em cada recanto. Visita ainda ao Palácio
Novo, com destaque para a Sala da Gruta, recheada de
cintilantes minerais, quartzos e conchas que lhe conferem
um brilho único e magnífico. Regresso a Berlim. Jantar.
Alojamento.

a barreira que dividiu a cidade em dois blocos, a República
Democrática e a República Federal da Alemanha, durante
28 anos. Tempo livre para desfrutar da atmosfera natalícia
na cidade de Berlim. Jantar. Alojamento no Leonardo Royal
Hotel Berlin Alexanderplatz  ou similar.

DIA 2 › Berlim › Potsdam › Berlim

70 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Passeio pelo típico bairro de São
Nicolau onde realçamos lugares como a Câmara Municipal,
o Palácio Ephraim e a Igreja de São Nicolau e o interior da
imponente Catedral de Berlim. Tempo ainda para conhecer
o Checkpoint Charlie, outrora um posto de controlo militar
dos Aliados e ponto de passagem entre a Alemanha Ocidental
e a Alemanha Oriental. Almoço. Prosseguimos em direção a

diversidade arquitetónica. Destaque para o famoso relógio
astronómico, a Torre da Pólvora e a Praça Venceslau. Jantar
típico com animação folclórica. Alojamento.

DIA 5 › Praga › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de
caráter pessoal. Sugerimos um passeio encantador Mercado
de Natal de Praga. Em hora a combinar partida para o
aeroporto de Praga. Formalidades de embarque e partida em
voo regular com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da
viagem e dos nossos serviços.

DIA 3 › Berlim › Dresden › Praga

350 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Dresden,
capital da Saxônia situada no Vale do Rio Elba, Património
Mundial da UNESCO. Almoço. Visita à cidade de Dresden
conhecida como a “Florença de Elba”, um misto de tradição
e modernidade que se recompôs após a II Guerra Mundial.
Passagem por alguns dos monumentos mais emblemáticos
da cidade como a Ópera, a Igreja de Hofkirche, a Ponte de
Augusto que liga o centro histórico à cidade nova (Neustadt),
o Palácio Real, a Abóboda Verde (Grünes Gewölbe) e a
impressionante Igreja de Frauenkirche, ícone de Dresden.
Tempo livre para um passeio pelo famoso Mercado de Natal
de Dresden. Continuação da viagem até Praga, capital da
República Checa. Jantar. Alojamento no Hotel Royal Prague
 ou similar.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) – Lisboa (03h25) – Berlim
• Praga (03h30) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança
no valor de 65€ (Partida do Porto) e 40€ (Partida de
Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Berlim,
Potsdam, Dresden e Praga;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 3 almoços e 4 jantares;
› Entrada no Memorial do Muro de Berlim,
Catedral de Berlim e Checkpoint Charlie, Palácio de
Sanssouci e Palácio Novo em Potsdam, Castelo de
Praga, Catedral de São Vito, Biblioteca do Mosteiro
de Strahov e Igreja do Menino Jesus de Praga;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 4 › Praga

2. VISTA PANORÂMICA, DRESDEN

3. RELÓGIO ASTRONÓMICO, PRAGA

Pequeno almoço no hotel. Iniciamos a visita desta acolhedora
cidade pelo Castelo de Praga, complexo constituído por
vários palácios e edifícios históricos, entre eles a Catedral
de S. Vito, símbolo de Praga, e a célebre Rua do Ouro.
Visita à Biblioteca do Mosteiro de Strahov, uma das mais
deslumbrantes bibliotecas históricas do mundo. Almoço.
Visita pela Cidade Pequena, Mala Strana, uma das zonas
mais encantadoras da cidade e onde encontramos a Igreja
do Menino Jesus de Praga. Travessia do rio Moldava através
da Ponte Carlos até à Cidade Velha, recheada de beleza e

4. PRAÇA DA CIDADE VELHA, PRAGA

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

03Circuitos

nas ilhas
portuguesas
circuitos a partir de 4 dias e desde 710€

Circuitos, em geral, adequado a pessoas com mobilidade reduzida.
Em caso de necessidades especiais do(s) viajante(s), deverá contactar-nos.
Todos os circuitos incluem seguro de viagem, taxas de serviço, hoteleiras e IVA.
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01

Partidas de
Lisboa ou Porto
4 dias › 3 noites de alojamento

O melhor
da Madeira

a) de 4 a 7 de Junho,
b) de 25 a 28 de Julho ou
de 24 a 27 de Setembro

05 › 06
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Por entre as verdejantes e íngremes montanhas, as misteriosas
levadas, as panorâmicas de cortar a respiração e as típicas vilas,
venha descobrir a Madeira, a “Pérola do Atlântico” e conhecer as
suas tradições e a deliciosa gastronomia.

Duplo

a) 660€

b) 710€

Single

a) 860€

b) 910€

Crianças *

a) 495€

b) 525€

PREÇO INCLUI:

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Funchal (Centro
Histórico, Freguesia do Monte, Curral das
Freiras e Pico dos Barcelos)

1. CÂMARA DE LOBOS, MADEIRA

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para

legados dos Jesuítas em Portugal, Praça do Município, a

assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo

Avenida Arriaga e a Sé Catedral. Almoço. Pela tarde, subida

regular com destino ao Funchal. Chegada, desembarque e

opcional de teleférico (não incluído) até à freguesia do Monte

receção dos participantes pelo guia local. Transporte para

para visita à Igreja da Nossa Senhora do Monte, onde se

o centro do Funchal. Iniciamos a visita a pé no Mercado dos

encontra o túmulo de Carlos de Habsbourg, último Imperador

Lavradores, onde poderemos encontrar as bancas repletas

da Áustria. Oportunidade para efetuar a famosa descida
em carros de cesto (opcional – não incluído). Seguimos em
direção ao Miradouro da Eira do Serrado, de onde poderemos
desfrutar de uma fantástica panorâmica sobre a pitoresca vila
do Curral das Freiras. Regresso ao Funchal com paragem no
Miradouro do Pico de Barcelos. Jantar. Alojamento no Hotel
Meliá Madeira Mare  ou similar.

de diversos produtos regionais e admirar os belos azulejos
que decoram o seu interior. Continuamos para a visita a uma
fábrica de bordados tradicionais e uma adega de vinhos da
Madeira, onde degustaremos os vinhos regionais, terminando
com um agradável passeio para conhecer a Igreja do Colégio,
construída pela Companhia de Jesus sendo um dos maiores

DIA 2 › Funchal (Câmara de Lobos, Cabo
Girão, Porto Moniz)

Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão de dia
inteiro pela Pérola do Atlântico. Iniciamos na vila piscatória
de Câmara de Lobos, onde o vinho da Madeira começou a
ser produzido. Breve panorâmica. Continuação pela estrada
da costa sul até chegar ao famoso Cabo Girão, o mais alto
promontório da Europa e o segundo mais alto do mundo,
onde se encontra a sua plataforma suspensa feita em vidro.
Saída para a vila da Ribeira Brava para conhecer a sua
Igreja Matriz. Início da subida para o Paul da Serra, o único
planalto da ilha. Seguimos para o Porto Moniz, com paragem
no Miradouro da Eira da Achada onde poderemos ter uma
vista deslumbrante sobre a costa norte da ilha. Tempo
livre em Porto Moniz para conhecer as fantásticas piscinas
naturais e o Ilhéu do Mole. Almoço. Continuação para São
Vicente com breve paragem no Miradouro do Véu da Noiva.
Atravessaremos a Encumeada, montanha onde as costas
norte e sul se fundem. Paragem no Miradouro. Regresso ao
Funchal. Jantar. Alojamento.

Matriz, a Capela do Senhor dos Milagres e o Forte de Nossa
Senhora do Amparo. Regresso ao hotel. À noite jantar em
restaurante típico, onde será servida a famosa “espetada
madeirense” enquanto desfrutamos da exibição de um grupo
de folclore tradicional madeirense. Alojamento.

DIA 4 › Funchal › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, visita ao Jardim
Botânico. Tempo livre. Sugerimos a visita ao recente Museu
CR7 (opcional – não incluído). Em hora a indicar localmente,
transfer ao aeroporto da Madeira para embarque no voo
regular com destino ao Porto ou Lisboa. Chegada, fim da
viagem e dos nossos serviços.

DIA 3 › Funchal (Camacha, Pico do
Areeiro, Santana e Machico)

2. VISTA PANORÂMICA DO FUNCHAL

3. PICO DO AREEIRO, MADEIRA

Pequeno-almoço no hotel. Viagem até à Camacha, vila
conhecida pelas suas tradições folclóricas e indústria de vime
e onde se jogou o primeiro jogo de futebol em Portugal em
1875. Visita pelo Largo da Achada, Igreja Paroquial e tempo
livre para comprar o belo artesanato local. De seguida,
subimos ao Pico do Areeiro, o terceiro cume mais alto da
ilha. Continuamos até ao Ribeiro Frio onde iremos visitar um
viveiro de cultura de trutas. Tempo ainda para um agradável
passeio a pé por uma das famosas levadas, onde ao longo
da caminhada poderemos apreciar toda a diversidade
do ecossistema da ilha. Terminaremos no Miradouro dos
Balcões. Seguimos até Santana, classificada Reserva Natural
da Biosfera pela UNESCO. Visita pelo ex-líbris da vila, as casas
de telhado de colmo. Almoço. Pela tarde, continuação para o
Porto da Cruz. Breve paragem na Destilaria dos Engenhos do
Norte e na Casa de Rum, onde teremos a oportunidade de
provar a famosa aguardente de cana-de-açúcar. Saída para
a cidade do Machico, local onde os primeiros navegadores
desembarcaram na ilha. Visita com destaque para a Igreja

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com duração aproximada de:
• Porto (02h05) - Funchal
• Funchal (01h55) - Porto ou
• Lisboa (01h45) - Funchal
• Funchal (01h35) - Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 50€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guia local de língua portuguesa durante todo o
circuito;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel
mencionado ou similar;
› Refeições: 3 almoços e 3 jantares com bebidas
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho;
› Entrada na Fábrica de Bordados, Adega do
Vinho da Madeira, Viveiro de Trutas, Fábrica de
Aguardente de Cana e Jardim Botânico;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

4. CACHOEIRA LEVADA

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

MAIO VIAGEM EM GRUPO
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02

Partidas de
Lisboa ou Porto

Festa da Flor,
Madeira

4 dias › 3 noites de alojamento
a) Lisboa: de 1 a 4 de Maio,
b) Porto: de 1 a 4 de Maio ou
c) de 2 a 5 de Maio*

*Na partida de 2 a 5 de Maio, o 2º e 3º dia serão invertido

04 › 05
VISITAS

Embarque nesta viagem que promete muita cor, animação e
beleza natural. Apure os seus sentidos para celebrar o maior
evento da ilha da Madeira, a Festa da Flor, onde os desfiles e trajes
alegóricos se fundem com as coreografias e os tapetes florais que
cruzam as principais ruas do Funchal.

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:
Duplo

a) 770€

b) 865€

c) 820€

Single

a) 890€

b) 985€

c) 1.020€

Crianças *

a) 580€

b) 650€

c) 615€

PREÇO INCLUI:
1. FESTA DA FLOR, ILHA DA MADEIRA

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Funchal
(Santana, Pico Areeiro, Curral das Freiras e
Pico dos Barcelos)

DIA 2 › Funchal (Câmara de Lobos, Cabo
Girão, Porto Moniz)

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para

subimos ao Pico do Areeiro, o terceiro cume mais alto da ilha.

assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo

Seguimos em direção ao Miradouro da Eira do Serrado, de

regular com destino ao Funchal. Chegada, desembarque

onde poderemos desfrutar de uma fantástica panorâmica

e receção dos participantes pelo guia local. Transporte

sobre a pitoresca vila do Curral das Freiras. Regresso ao

para Santana, classificada Reserva Natural da Biosfera pela

Funchal com paragem no Miradouro do Pico de Barcelos.

UNESCO. Visita pelo ex-líbris da vila, as casas de telhado

Jantar. Alojamento no Hotel Dom Pedro Madeira 
(partida 1 de maio) ou no Hotel Meliá Madeira Mare 
(partida 2 de maio) ou similar.

de colmo. Continuamos até ao Ribeiro Frio onde iremos
visitar um viveiro de cultura de trutas. Almoço. De seguida,

Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão de dia
inteiro pela Pérola do Atlântico. Iniciamos na vila piscatória
de Câmara de Lobos, onde o vinho da Madeira começou a
ser produzido. Breve panorâmica. Continuação pela estrada
da costa sul até chegar ao famoso Cabo Girão, o mais alto
promontório da Europa e o segundo mais alto do mundo,
onde se encontra a sua plataforma suspensa feita em vidro.
Saída para a vila da Ribeira Brava para conhecer a sua
Igreja Matriz. Início da subida para o Paul da Serra, o único
planalto da ilha. Seguimos para o Porto Moniz, com paragem
no Miradouro da Eira da Achada onde poderemos ter uma
vista deslumbrante sobre a costa norte da ilha. Tempo
livre em Porto Moniz para conhecer as fantásticas piscinas
naturais e o Ilhéu do Mole. Almoço. Continuação para São
Vicente com breve paragem no Miradouro do Véu da Noiva.
Atravessaremos a Encumeada, montanha onde as costas
norte e sul se fundem. Paragem no Miradouro. Regresso
ao Funchal. Jantar em restaurante típico, onde será servida
a famosa “espetada madeirense” enquanto desfrutamos da
exibição de um grupo de folclore tradicional madeirense.
Alojamento.

conhecer a Igreja do Colégio, construída pela Companhia de
Jesus sendo um dos maiores legados dos Jesuítas em Portugal,
Praça do Município, a Avenida Arriaga e a Sé Catedral. Subida
opcional de teleférico (não incluído) até à freguesia do Monte
para visita à Igreja da Nossa Senhora do Monte, onde se
encontra o túmulo de Carlos de Habsbourg, último Imperador
da Áustria. Oportunidade para efetuar a famosa descida em
carros de cesto (opcional – não incluído). Almoço. Em hora
a indicar localmente, transfer ao aeroporto da Madeira para
embarque no voo regular com destino ao Porto ou Lisboa.
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

DIA 3 › Funchal (Festa da Flor)

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com duração aproximada de:
• Porto (02h05) - Funchal
• Funchal (01h55) - Porto ou
• Lisboa (01h45) - Funchal
• Funchal (01h35) - Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 45€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guia local de língua portuguesa durante todo o
circuito;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel
mencionado ou similar;
› Refeições: 3 almoços e 2 jantares com bebidas
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho;
› Entrada na Fábrica de Bordados, Adega do Vinho
da Madeira e Viveiro de Trutas e Mercado dos
Lavradores;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:

Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para desfrutar da
atmosfera animada que se vive pelas ruas do Funchal durante
as festividades da Festa da Flor. Excelente oportunidade para
apreciar a decoração de tapetes de flores e assistir ao Grande
Cortejo Alegórico que se realiza ao longo da principal avenida
da cidade. Alojamento.

› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 4 › Funchal › Lisboa ou Porto (Centro
Histórico e Freguesia do Monte)

2. CÂMARA DE LOBOS, MADEIRA

3. RIBEIRA BRAVA, MADEIRA

Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, iniciamos a visita a
pé no Mercado dos Lavradores, onde poderemos encontrar
as bancas repletas de diversos produtos regionais e admirar
os belos azulejos que decoram o seu interior. Continuamos
para a visita a uma fábrica de bordados tradicionais e uma
adega de vinhos da Madeira, onde degustaremos os vinhos
regionais, terminando com um agradável passeio para

4. MERCADO DOS LAVRADORES, FUNCHAL

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

MAIO VIAGEM EM GRUPO
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03

Festas de
Santo Cristo
S. Miguel

Partidas de
Lisboa ou Porto
4 dias › 3 noites de alojamento
de 15 a 18 de Maio

05 › 05
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Tradição secular, as Festas em Honra do Senhor Santo Cristo, são o
expoente máximo da intensa fé e devoção religiosa dos açorianos. Assista à
monumental procissão que percorre as ornamentadas ruas de Ponta Delgada,
carregando a imagem do santo milagreiro, um incomparável ato solene.

Duplo

790€

Single

1.010€

Crianças *

595€

PREÇO INCLUI:

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Ponta Delgada ›
Sete Cidades › Ponta Delgada 60 Kms

1. FESTA DE SANTO CRISTO, SÃO MIGUEL

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para

DIA 2 › Ponta Delgada › Ribeira Grande ›
Furnas › Ponta Delgada 95 Kms

assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo
regular com destino a Ponta Delgada, Ilha de São Miguel.

Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos o dia com a visita a uma
plantação de ananases, a fruta característica do arquipélago.
Prosseguimos até à Ribeira Grande, cidade famosa pela
produção de licores, onde teremos oportunidade de fazer
uma prova de licores. Prosseguimos com a visita à famosa
fábrica de Chá Gorreana, fundada em 1883. Oportunidade
para provar o célebre chá micaelense. Por fim, visita à
freguesia das Furnas e às impressionantes fumarolas.
Continuação até à Lagoa das Furnas onde veremos a retirada
do Cozido que posteriormente iremos almoçar. Da parte
da tarde, visita a um dos ex-libris da ilha, o Parque Terra
Nostra. Aqui poderá optar por fazer um passeio a pé pelo
parque ou banhar-se no tanque de água termal. No regresso
a Ponta Delgada, paragem na Vila da Povoação, local onde se
iniciou o povoamento da ilha de São Miguel e na freguesia
piscatória da Ribeira Quente. Última paragem em Vila Franca
do Campo, a primeira capital da ilha, com tempo para passear
junto à marina e provar as típicas queijadas. Regresso a Ponta
Delgada. Jantar. Alojamento.

Chegada e desembarque. Saída para o Miradouro da Vista
do Rei, local privilegiado para apreciar a famosa Lagoa das
Sete Cidades, onde poderemos ver a diferença entre a Lagoa
Verde e a Lagoa Azul. Tempo ainda para visitar a Vila das Sete
Cidades. Tempo livre para visitar a igreja e ainda provar os
tradicionais tremoços acompanhados pela Kima Maracujá ou
Laranjada. Antes do regresso, paragem na Lagoa de Santiago.

Jantar. Alojamento no Hotel Marina Atlântico 
similar.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com duração aproximada de:
• Porto (02h25) - Ponta Delgada
• Ponta Delgada (02h10) - Porto ou
• Lisboa (02h25) - Ponta Delgada
• Ponta Delgada (02h10) - Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 45€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guia local de língua portuguesa durante todo o
circuito, expeto no 3.º dia;
› Alojamento e pequeno-almoço no hotel
mencionado ou similar;
› Refeições: 2 almoços e 3 jantares com bebidas
incluídas, ½ água e ¼ vinho;
› Entrada na Estufa de Plantação de Ananases;
Prova de Licores na Ribeira Grande; Fábrica de Chá
“Gorreana”; Parque Terra Nostra.
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

ou

PREÇO NÃO INCLUI:

DIA 3 › Ponta Delgada

› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para assistir a todas as
festividades da maior celebração religiosa da ilha de São
Miguel, as Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Neste
dia poderá ver as ruas da cidade revestidas de tapetes de
flores naturais e as varandas cobertas com colchas. Jantar.
Alojamento.

DIA 4 › Ponta Delgada › Lisboa ou Porto

2. PARQUE NATURAL DA CALDEIRA VELHA, SÃO MIGUEL

3. PARQUE TERRA NOSTRA

Pequeno-almoço no hotel. Visita a pé pelo centro de Ponta
Delgada, onde conheceremos as “Portas do Mar”, Mercado
da Graça, Portas da Cidade, Igreja de Nossa Senhora da
Conceição, Igreja de São Pedro, Campo de São Francisco,
Igreja Matriz de São Sebastião, Padroeiro da Cidade e a
Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Almoço. Em
hora a combinar localmente, transfer ao aeroporto de Ponta
Delgada para embarque no voo regular com destino ao Porto
ou Lisboa. Chegada, fim dos nossos serviços e da viagem.

4. CENTRO HISTÓRICO DE PONTA DELGADA

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

JUNHO VIAGEM EM GRUPO
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04

Partidas de
Lisboa ou Porto

São Miguel
e Terceira,
Açores

5 dias › 4 noites de alojamento
de 10 a 14 de Junho ou
de 24 a 28 de Junho

11 › 09
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Venha apreciar os cenários idílicos, os recantos inexplorados e apure os
sentidos numa viagem inesquecível pelas Ilhas da Terceira e de São Miguel.

Duplo

985€

Single

1.175€

Crianças *

740€

PREÇO INCLUI:

1.VISTA PANORÂMICA ANGRA DO HEROÍSMO, TERCEIRA

DIA 2 › Terceira

Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, visita a pé em Angra
do Heroísmo, Património Mundial da UNESCO desde 1983.
Oportunidade para conhecer os principais locais como o
Palácio dos Capitães-Generais, a magnífica Sé Catedral dos
Açores, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o Jardim
Duque da Terceira e a Igreja da Misericórdia. Subida ao
Monte Brasil, passando pelas muralhas do Forte de São João
Batista até chegar ao topo, onde poderemos vislumbrar uma
panorâmica única sobre a cidade. Prosseguimos as visitas
pelas freguesias da Serretinha, Porto Judeu e pela vila de São
Sebastião. Almoço. Pela tarde, passeio a pé com passagem
pela Igreja de São Sebastião e Império do Espírito Santo.
Prosseguimos para o interior da ilha com a subida à Serra do
Cume para apreciar o fantástico Vale da Achada, apelidado
pelos açorianos como a “manta de retalhos”. Continuação
pelo interior da Caldeira Guilherme Moniz seguindo em
direção à costa oeste. Possibilidade de visita ao Algar do
Carvão (opcional – não incluído). Chegada à freguesia das
Cinco Ribeiras e visita à célebre Fábrica do Queijo Vaquinha,
onde se produz o queijo curado mais antigo da ilha. Regresso
a Angra do Heroísmo, passando pela freguesia piscatória de
São Mateus e zona das antigas Quintas da Laranja de São
Carlos. Regresso a Angra do Heroísmo. Jantar. Alojamento.

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Terceira
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para

Santo. Prosseguimos a nossa magnifica viagem pela freguesia

assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo

de Biscoitos para apreciar como as vinhas se multiplicam

regular com destino a Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira,

no interior das “curraletas” e ainda as piscinas naturais.

via Lisboa. Chegada e desembarque. Almoço. Início das visitas

Atravessando o interior da ilha, passaremos pelas mais

na ilha pela Praia da Vitória, segunda cidade da Ilha Terceira.

belas e verdejantes paisagens com as diversas ganadarias,

Breve paragem no miradouro sobre a cidade na Serra do

os “tentaderos” e os Mistérios Negros, cúpulas naturais

Facho. Tempo ainda para conhecer as freguesias do Ramo

formadas por uma erupção vulcânica. Viagem para Angra do

Grande e Quatro Ribeiras, uma das primeiras povoações da

Heroísmo pela costa sul. Jantar. Alojamento no Hotel Caracol

Terceira, onde encontraremos a Igreja e Império do Espírito

 ou similar.

DIA 3 › Terceira › São Miguel

2. VILA FRANCA DO CAMPO, S. MIGUEL

3. IGREJA NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO, ILHA TERCEIRA

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades
de caráter pessoal. Em hora a determinar localmente,
transporte ao aeroporto das Lajes para embarque no voo
regular com destino a Ponta Delgada, ilha de São Miguel.
Chegada, desembarque e transfer para almoço. Partida em
direção ao Miradouro da Vista do Rei, local privilegiado para
apreciar a famosa Lagoa das Sete Cidades, onde poderemos
ver a nítida diferença entre a Lagoa Verde e a Lagoa Azul.
Tempo ainda para conhecer a Vila das Sete Cidades. Tempo
livre para visitar a igreja local e ainda provar os tradicionais
tremoços acompanhados pela Kima Maracujá ou Laranjada.
Visita a uma plantação de ananases, a fruta característica do
arquipélago. Jantar. Alojamento no Hotel São Miguel Park
 (partida 10 de junho) e no Hotel Neat Avenida 
(partida 24 de junho) ou similar.

DIA 4 › Ponta Delgada › Nordeste ›
Furnas › Ponta Delgada

Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos o dia com a visita
à famosa fábrica de Chá Gorreana, fundada no ano de
1883. Oportunidade para provar o célebre chá micaelense.
Continuação da viagem até ao concelho do Nordeste,
considerado o mais florido dos Açores, com os seus
magníficos jardins e belas cascatas. Primeira paragem para
visitarmos o Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões, para
conhecer a famosa cascata do “Véu da Noiva”. Paragem no
miradouro e jardim da “Ponta do Sossego”. Por fim, visita à
freguesia das Furnas e às famosas fumarolas. Continuação
até à Lagoa das Furnas para ver a retirada do famoso Cozido
que será a nossa ementa de almoço. Da parte da tarde, visita
a um dos ex-libris da ilha, o Parque Terra Nostra. Sugerimos
que faça um passeio a pé pelo verdejante parque ou aproveite
para se banhar no tanque de água termal. Regresso a Ponta
Delgada, com paragem na Vila da Povoação, local onde se
iniciou o povoamento da ilha de São Miguel e na freguesia
piscatória da Ribeira Quente. Última paragem em Vila Franca
do Campo, a primeira capital da ilha, com tempo para passear
junto à marina e provar as típicas queijadas. Regresso a Ponta
Delgada. Visita à Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres.
Jantar. Alojamento.

DIA 5 › São Miguel › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Visita a pé pelo centro de Ponta
Delgada, onde conheceremos as “Portas do Mar”, Mercado
da Graça, Portas da Cidade, Igreja de Nossa Senhora da
Conceição, Igreja de São Pedro, Campo de São Francisco,
Igreja Matriz de São Sebastião, Padroeiro da Cidade. Almoço.
Em hora a combinar localmente, transfer ao aeroporto de
Ponta Delgada para embarque no voo regular com destino
ao Porto ou Lisboa. Chegada, fim dos nossos serviços e da
viagem.

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP e SATA, com direito a uma peça de
bagagem até 23 kg e com duração aproximada de:
• Porto (00h55) - Lisboa (02h30) - Terceira
• Terceira (00h40) - Ponta Delgada
• Ponta Delgada (02h10) - Porto (00h55) - Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 70€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guia local durante todo o circuito;
› Alojamento e pequeno-almoço no hotel
mencionado ou similar;
› Refeições: 5 almoços e 4 jantares com bebidas
incluídas, ½ água e ¼ vinho;
› Entrada na Palácio dos Capitães-Generais, Sé
Catedral dos Açores, Fábrica do Queijo Vaquinha,
Fábrica de Chá Gorreana, Parque Natural da Ribeira
dos Caldeirões, Parque Terra Nostra, Plantação
de Ananases e Capela do Senhor Santo Cristo dos
Milagres;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

JULHO / SETEMBRO VIAGEM EM GRUPO
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05

Partidas de
Lisboa ou Porto

O Melhor da
Madeira com
Porto Santo

5 dias › 4 noites de alojamento
de 8 a 12 de Julho ou
de 9 a 13 de Setembro

08 › 08
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Porque não juntar o melhor de dois mundos? Aprecie a beleza da Madeira
num fantástico circuito pela ilha e aproveite para relaxar na fantástica “ilha
dourada” de Porto Santo.

Duplo

980€

Single

1.220€

Crianças *

735€

Suplemento de partida do Porto (Partida
Setembro): 25€

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Funchal (Centro
Histórico, Freguesia do Monte, Curral das
Freiras e Pico dos Barcelos)

um dos maiores legados dos Jesuítas em Portugal, Praça

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para

do Município, a Avenida Arriaga e a Sé Catedral. Almoço.

assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo

Pela tarde, subida opcional de teleférico (não incluído) até à

regular com destino ao Funchal. Chegada, desembarque e

freguesia do Monte para visita à Igreja da Nossa Senhora do

receção dos participantes pelo guia local. Transporte para

Monte, onde se encontra o túmulo de Carlos de Habsbourg,

o centro do Funchal. Iniciamos a visita a pé no Mercado dos

último Imperador da Áustria. Oportunidade para efetuar a

Lavradores, onde poderemos encontrar as bancas repletas

famosa descida em carros de cesto (opcional – não incluído).

com os diversos produtos regionais e admirar os belos

Seguimos em direção ao Miradouro da Eira do Serrado, de

azulejos que decoram o seu interior. Continuamos para a

onde poderemos disfrutar de uma fantástica panorâmica

visita a uma fábrica de bordados tradicionais e uma adega de

sobre a pitoresca vila do Curral das Freiras. Regresso ao

vinhos da Madeira, onde degustaremos os vinhos regionais,

Funchal com paragem no Miradouro do Pico de Barcelos.

terminando com um agradável passeio para conhecer a

Jantar. Alojamento no Alojamento no Hotel Meliã Madeira
Mare  ou similar.

Igreja do Colégio, construída pela Companhia de Jesus sendo

PREÇO INCLUI:

1. CASAS TIPICAS DE SANTANA, MADEIRA

DIA 2 › Funchal (Câmara de Lobos, Cabo
Girão, Porto Moniz)

Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão de dia
inteiro pela Pérola do Atlântico. Iniciamos na vila piscatória
de Câmara de Lobos, onde o vinho da Madeira começou a
ser produzido. Breve panorâmica. Continuação pela estrada
da costa sul até chegar ao famoso Cabo Girão, o mais alto
promontório da Europa e o segundo mais alto do mundo,
onde se encontra a sua plataforma suspensa feita em vidro.
Saída para a vila da Ribeira Brava para conhecer a sua
Igreja Matriz. Início da subida para o Paul da Serra, o único
planalto da ilha. Seguimos para o Porto Moniz, com paragem
no Miradouro da Eira da Achada onde poderemos ter uma
vista deslumbrante sobre a costa norte da ilha. Tempo
livre em Porto Moniz para conhecer as fantásticas piscinas
naturais e o Ilhéu do Mole. Almoço. Continuação para São
Vicente com breve paragem no Miradouro do Véu da Noiva.
Atravessaremos a Encumeada, montanha onde as costas
norte e sul se fundem. Paragem no Miradouro. Regresso ao
Funchal. Jantar em restaurante típico, onde será servida a
famosa “espetada madeirense” enquanto disfrutamos da
exibição de um grupo de folclore tradicional madeirense.
Alojamento.

DIA 3 › Funchal (Camacha, Pico do
Areeiro, Santana e Machico) › Porto Santo

2. PRAIA EM PORTO SANTO

3. VISTA DA BAIA DO MACHICO

Pequeno-almoço no hotel. Viagem até à Camacha, vila
conhecida pelas suas tradições folclóricas e indústria de vime
e onde se jogou o primeiro jogo de futebol em Portugal em
1875. Visita pelo Largo da Achada, Igreja Paroquial e tempo
livre para comprar o belo artesanato local. De seguida,
subimos ao Pico do Areeiro, o terceiro cume mais alto da
ilha. Continuamos até ao Ribeiro Frio onde iremos visitar um
viveiro de cultura de trutas. Tempo ainda para um agradável
passeio a pé por uma das famosas levadas, onde ao longo
da caminhada poderemos apreciar toda a diversidade
do ecossistema da ilha. Terminaremos no Miradouro dos
Balcões. Seguimos até Santana, classificada Reserva Natural
da Biosfera pela UNESCO. Visita pelo ex-líbris da vila, as casas
de telhado de colmo. Almoço. Pela tarde, continuação para o
Porto da Cruz. Breve paragem na Destilaria dos Engenhos do
Norte e na Casa de Rum, onde teremos a oportunidade de

provar a famosa aguardente de cana-de-açúcar. Saída para
a cidade do Machico, local onde os primeiros navegadores
desembarcaram na ilha. Visita com destaque para a Igreja
Matriz, a Capela do Senhor dos Milagres e o Forte de
Nossa Senhora do Amparo. Regresso ao Funchal. Jantar.
Alojamento.

DIA 4 › Funchal › Porto Santo › Funchal

Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, embarque no ferry
boat para travessia em direção a Porto Santo. Chegada
e desembarque. Iniciamos a visita pela “Ilha Dourada”.
Descobriremos toda a sua beleza natural e os encantadores
recantos exóticos, desde as suas águas turquesas às praias de
areia fina e dourada. Destaque para o Largo do Pelourinho, a
Igreja Matriz, a Câmara Municipal e o centro da Vila Baleira.
Visita à Casa Colombo – Museu, local onde o navegador
Cristóvão Colombo preparou a descoberta da América,
que alberga uma coleção única de memórias e traços que
nos remetem para a época gloriosa dos Descobrimentos.
Continuação para o norte da ilha atravessando as Serras de
Dentro e Fora, efetuando paragens nos famosos Moinhos de
Vento e Pico do Castelo. Chegados à Camacha, provaremos
o delicioso vinho local. Prosseguimos até ao Miradouro da
Fonte da Areia e regressaremos ao centro. Almoço. Tarde
livre, onde poderá desfrutar das belas praias de Porto Santo.
Embarque no ferry boat para a travessia de regresso ao
Funchal. Chegada e desembarque. Jantar. Alojamento.

DIA 5 › Funchal › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, visita ao Jardim
Botânico. Tempo livre. Sugerimos a visita ao recente Museu
CR7 (opcional – não incluído). Em hora a indicar localmente,
transfer ao aeroporto da Madeira para embarque no voo
regular com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da
viagem e dos nossos serviços.

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com duração aproximada:
• Porto (02h25) – Funchal
• Funchal (01h55) – Porto ou
• Lisboa (01h45) – Funchal
• Funchal (01h35) – Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 50€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guia local de língua portuguesa durante todo o circuito;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 4 almoços e 4 jantares com bebidas
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho;
› Entrada no Mercado dos Lavradores; Fábrica de
Bordados, Adega do Vinho da Madeira, Viveiro de
Trutas, Fábrica de Aguardente de Cana e Jardim
Botânico no Funchal, Casa Museu Colombo e Prova
de vinho da Camacha em Porto Santo;
› Travessia de ferry boat no trajeto Funchal – Porto
Santo – Funchal (com duração aproximada de
02h30);
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

JULHO / AGOSTO / SETEMBRO VIAGEM EM GRUPO
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06

Partidas de
Lisboa ou Porto

Grande
Circuito
Açoriano

8 dias › 7 noites de alojamento
a) de 4 a 11 de Julho,
b) de 15 a 22 de Agosto ou
c) de 5 a 12 de Setembro

15 › 14
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Deixe-se encantar pela hospitalidade do povo açoriano, pelas mais
belas e deslumbrantes paisagens vulcânicas e delicie-se com os
melhores pratos típicos da região.

Duplo

a) 1.345€

b) 1.365€

c) 1.330€

Single

a) 1.740€

b) 1.760€

c) 1.725€

Crianças *

a) 1.010€

b) 1.025€

c) 995€

PREÇO INCLUI:

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Terceira

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo
regular com destino a Angra do Heroísmo na Ilha Terceira,
via Lisboa. Chegada e desembarque. Almoço. Início das visitas
na ilha pela Praia da Vitória, segunda cidade da Ilha Terceira.
Breve paragem no miradouro sobre a cidade na Serra do
Facho. Tempo ainda para conhecer as freguesias do Ramo
Grande e Quatro Ribeiras, uma das primeiras povoações da
Terceira, onde encontraremos a Igreja e Império do Espírito
Santo. Prosseguimos a nossa magnifica viagem pela freguesia
de Biscoitos para apreciar como as vinhas se multiplicam
no interior das “curraletas” e ainda as piscinas naturais.
Atravessando o interior da ilha, passaremos pelas mais
belas e verdejantes paisagens com as diversas ganadarias,
os “tentaderos” e os Mistérios Negros, cúpulas naturais
formadas por uma erupção vulcânica. Regresso a Angra do
Heroísmo pela costa sul. Jantar. Alojamento no Hotel Caracol
 ou similar.

DIA 2 › Terceira

Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, visita a pé em Angra
do Heroísmo, Património Mundial da UNESCO desde 1983.
Oportunidade para conhecer os principais locais como o
Palácio dos Capitães-Generais, a magnífica Sé Catedral dos
Açores, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o Jardim
Duque da Terceira e a Igreja da Misericórdia. Subida ao
Monte Brasil, passando pelas muralhas do Forte de São João
Batista até chegar ao topo, onde poderemos vislumbrar uma
panorâmica única sobre a cidade. Prosseguimos as visitas
pelas freguesias da Serretinha, Porto Judeu e pela vila de São
Sebastião. Almoço. Pela tarde, passeio a pé com passagem
pela Igreja de São Sebastião e Império do Espírito Santo.
Prosseguimos para o interior da ilha com a subida à Serra do
Cume para apreciar o fantástico Vale da Achada, apelidado
pelos açorianos como a “manta de retalhos” ou o “jardim dos
vulcões”. Continuação pelo interior da Caldeira Guilherme
Moniz seguindo em direção à costa oeste. Possibilidade de
visita ao Algar do Carvão (opcional – não incluído). Chegada
à freguesia das Cinco Ribeiras e visita à célebre Fábrica do
Queijo Vaquinha, onde se produz o queijo curado mais
antigo da ilha. Regresso a Angra do Heroísmo, passando
pela freguesia piscatória de São Mateus e zona das antigas
Quintas da Laranja de São Carlos. Regresso a Angra do
Heroísmo. Jantar. Alojamento.

DIA 3 › Terceira › Faial

1. MONTE DO PICO

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de
caráter pessoal. Almoço. Em hora a determinar localmente,
transporte ao aeroporto das Lajes para embarque no voo
regular com destino à ilha do Faial. Chegada e desembarque.
Transporte para o centro da cidade-mar dos Açores, a Horta.
Breve passeio pela Marina, com passagem no célebre Peter
Café Sport, a Igreja de Nossa Senhora das Angústias e o Forte
de Santa Cruz. Jantar. Alojamento no Hotel Horta  ou
similar.

DIA 6 › Ponta Delgada › Lagoa Do Fogo
› Caldeira Velha › Ribeira Grande › Sete
Cidades › Ponta Delgada 140 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã, visitaremos
a primeira das várias lagoas da ilha, a Lagoa do Fogo,
classificada como reserva natural desde 1974. Continuação
até ao Centro de Interpretação da Caldeira Velha, tranquilo
espaço caracterizado pelas poças termais envolvidas na
mais verdejante vegetação. Prosseguimos até à Ribeira
Grande, cidade famosa pela produção de licores. Antes de
almoço, prova de licores e breve tempo livre. Almoço. Da
parte da tarde, visita a uma plantação de ananases, a fruta
característica do arquipélago. Continuação até ao Miradouro
da Vista do Rei, local privilegiado para apreciar a famosa
Lagoa das Sete Cidades, onde poderemos ver a nítida
diferença entre a Lagoa Verde e a Lagoa Azul. Tempo ainda
para visitar a Vila das Sete Cidades. Tempo livre para visitar a
igreja e ainda provar os tradicionais tremoços acompanhados
pela Kima Maracujá ou Laranjada. Antes do regresso,
paragem na Lagoa de Santiago. Jantar. Alojamento.

DIA 4 › Faial (Horta) › Pico (Vila Da
Madalena)

Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão de meio dia
na ilha do Faial. Partimos em direção ao fabuloso Miradouro
de Nossa Senhora da Conceição, no qual teremos uma
vista deslumbrante sobre a cidade da Horta e o oceano.
Continuamos em direção à Caldeira, para breve paragem,
atravessando a verdejante paisagem do vale dos Flamengos,
até chegar ao ex-líbris da ilha, o Vulcão dos Capelinhos. Visita
ao Centro de Interpretação, onde iremos perceber um pouco
mais sobre o processo de formação do arquipélago dos
Açores, bem como sobre a erupção do Vulcão dos Capelinhos
em 1957 e 1958. Regresso ao centro da Horta. Almoço.
Transporte até ao terminal de ferries e embarque para a
travessia em direção à Ilha do Pico. Chegados ao terminal da
vila da Madalena, iniciaremos com a visita ao Museu do Vinho
alojado nas dependências do antigo Convento da Ordem do
Carmo. Jantar. Alojamento no Hotel Caravelas  ou
similar.

da ilha, com tempo para passear junto à marina e provar as
típicas queijadas. Regresso a Ponta Delgada. Visita à Capela
do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Jantar. Alojamento.

DIA 8 › Ponta Delgada › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Visita a pé pelo centro de Ponta
Delgada, onde conheceremos as “Portas do Mar”, Mercado
da Graça, Portas da Cidade, Igreja de Nossa Senhora da
Conceição, Igreja de São Pedro, Campo de São Francisco e
Igreja Matriz de São Sebastião, Padroeiro da Cidade. Em
hora a combinar localmente, transfer ao aeroporto de Ponta
Delgada para embarque no voo regular com destino ao Porto
ou Lisboa. Chegada, fim dos nossos serviços e da viagem.

DIA 7 › Ponta Delgada › Nordeste ›
Furnas › Ponta Delgada 140 Kms

DIA 5 › Pico › São Miguel (Ponta Delgada)

Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, atravessaremos
o interior da ilha com destino à vila das Lajes, passando
pela majestosa montanha do Pico, o ponto de mais alto
de Portugal. Visita ao Museu dos Baleeiros, o único museu
português especializado na baleação artesanal. Almoço. Em
horário a combinar localmente transporte até ao aeroporto
do Pico. Partida em voo regular com destino a Ponta Delgada,
Ilha de São Miguel. Chegada e desembarque. Jantar.
Alojamento no Hotel Marina Atlântico  ou similar.
2. FAROL DOS CAPELINHOS, FAIAL

Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos o dia com a visita
à famosa Fábrica de Chá Gorreana, fundada em 1883.
Oportunidade para provar o famoso chá micaelense.
Continuação da viagem até ao concelho do Nordeste,
considerado o mais florido dos Açores, com os seus
conhecidos jardins e cascatas. Primeira paragem para
visitarmos o Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões, para
conhecer a famosa cascata do “Véu da Noiva”. Paragem no
miradouro e jardim da “Ponta do Sossego”. Por fim, visita à
freguesia das Furnas e às famosas fumarolas. Continuação
até à Lagoa das Furnas onde veremos a retirada do Cozido
seguido de almoço. Da parte da tarde, visita a um dos exlibris da ilha, o Parque Terra Nostra. Aqui poderá optar por
fazer um passeio a pé pelo parque ou banhar-se no tanque
de água termal. No regresso a Ponta Delgada, paragem na
Vila da Povoação, local onde se iniciou o povoamento da ilha
de São Miguel e na freguesia piscatória da Ribeira Quente.
Última paragem em Vila Franca do Campo, a primeira capital

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP e SATA, com direito a uma peça de
bagagem até 23 kg e com duração aproximada de:
• Porto (00h55) – Lisboa (02h30) – Terceira
• Terceira (00h35) – Horta
• Pico (00h50) – Ponta Delgada
• Ponta Delgada (02h10) – Porto (00h55) – Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 85€ **;
› Ferry Horta – Pico com duração aproximada de
00h30;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guia local durante todo o circuito;
› Alojamento e pequeno-almoço buffet nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 7 almoços e 7 jantares, com bebidas
incluídas, ½ água e ¼ vinho);
› Entrada na Palácio dos Capitães-Generais, Sé
Catedral dos Açores, fábrica do Queijo Vaquinha,
Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos
no Faial; Museu do Vinho e Museu dos Baleeiros
no Pico, fábrica de Chá Gorreana, Parque Natural
da Ribeira dos Caldeirões, Parque Terra Nostra e
Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres em São
Miguel;
› Prova de Licores;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

3. PAISAGEM NA ILHA DE SÃO MIGUEL

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

04
Circuitos

de natal e
fim de ano
circuitos a partir de 3 dias e desde 740€

Circuitos, em geral, adequado a pessoas com mobilidade reduzida.
Em caso de necessidades especiais do(s) viajante(s), deverá contactar-nos.
Todos os circuitos incluem seguro de viagem, taxas de serviço, hoteleiras e IVA.
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01

Partidas de
Lisboa ou Porto

Mercados
de Natal

4 dias › 3 noites de alojamento
de 28 de Novembro a 1 de Dezembro

05
REFEIÇÕES

Estrasburgo e Colmar

PREÇO POR PESSOA EM:

Deixe-se seduzir pela atmosfera mágica e aconchegante de Colmar,
cidade artística que se ilumina por entre as típicas ruelas, inundadas
pelas belas decorações e pelos aromas a laranja e canela provenientes
dos tradicionais sabores locais.

Duplo

965€

Single

1.145€

Crianças *

725€

PREÇO INCLUI:

1. CENTRO HISTÓRICO, COLMAR

DIA 2 › Basileia › Colmar › Estrasburgo

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Zurique ›
Basileia 90 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida
em voo regular com destino a Zurique, via Lisboa. Chegada
e desembarque. Visita pela cidade de Zurique, considerada
uma das cidades com melhor qualidade de vida do mundo e
centro financeiro da Suíça. Destaque para a Estação Central

de Zurique, a Grossmünster, catedral protestante de estilo
românico, Igreja Fraumünster, a famosa rua comercial
Bahnhofstrasse, onde se encontram as lojas das grandes
marcas mundiais da moda, e ainda a Opernhaus (Ópera
de Zurique). Continuação da viagem até Basileia. Jantar.
Alojamento no Hotel Pullman Basel Europe  ou similar.

140 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Partida para visita à cidade de
Colmar, idílica e intimista capital dos vinhos da Alsácia.
Passeio a pé pela zona antiga da “Pequena Veneza”, que nos
faz recuar até aos tempos da Idade Média, onde poderemos
admirar lugares como a Casa de Adolph, a Colegiada de São
Martinho, considerada localmente como a catedral de Colmar,
a Casa Pfister, a Igreja Dominicana e a Koïfhus, antigo edifício
da alfândega. Almoço. Tarde livre para desfrutar do Mercado
de Natal. Pelo centro histórico, as iluminações e decorações
fundem-se com as casas medievais de enxaimel tornando
a atmosfera num verdadeiro conto de fadas. Delicie-se
com as doces tradicionais e admire o belo artesanato local.
Continuação da viagem até Estrasburgo. Jantar. Alojamento
no Holiday Inn Express Strasbourg Centre  ou similar.

DIA 4 › Heidelberg › Frankfurt › Lisboa
ou Porto 90 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para desfrutar da
magia natalícia tão caraterística desta época e do magnifico
Mercado de Natal repleto de atrações e diversas opções
gastronómicas. Em horário a determinar, transporte para o
aeroporto de Frankfurt. Formalidades de embarque e partida
no voo de regresso a Portugal. Chegada, fim da viagem e dos
nossos serviços.

DIA 3 › Estrasburgo › Heidelberg 135 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Passeio pela histórica cidade
Estrasburgo, outrora território alemão e que, após a
assinatura do célebre Tratado de Versalhes se fixou em
território francês. Considerada uma das capitais da Europa
por albergar várias instituições europeias, e um dos símbolos
representativos da reconciliação do Velho Continente.
Passeio a pé pelo centro histórico, Património Mundial da
UNESCO, com passagem pelo Palácio de Rohan, a praça
Gutenberg e a Grande Île de Estrasburgo com a sua pitoresca
arquitetura. Visita ainda pelo bairro Europeu, para admirar
o Palácio da Europa, o Tribunal Europeu dos Direitos
Humanos e o Parlamento Europeu. Almoço. Tempo livre no
centenário Mercado de Natal que se estende ao redor da
belíssima Catedral e onde os sabores da cozinha regional e
as cores da época natalícia transformam o centro da cidade
num pitoresco ambiente recheado de tradição e magia.
Em horário a combinar localmente, continuação da viagem
até Heidelberg, cidade universitária inserida num cenário
pitoresco ímpar. Jantar. Alojamento no Leonardo Hotel
Heidelberg  ou similar.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) – Lisboa (02h50) – Zurique
• Frankfurt (03h05) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 100€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Estrasburgo
e Colmar;
› Alojamento e pequeno-almoço buffet nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 2 almoços e 3 jantares;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.

2. ESTRASBURGO
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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02

Partidas de
Lisboa ou Porto

Mercados
de Natal

4 dias › 3 noites de alojamento
de 28 de Novembro a 1 de Dezembro

02 › 04
VISITAS

Wurburgo e Nuremberga

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Celebre a época natalícia num ambiente de contos de fada, rodeado
pelas fachadas medievais e pelas encantadoras casas de enxaimel,
um verdadeiro cartão postal. Festeje à boa tradição alemã, com os
ancestrais doces típicos e o icónico vinho “quente”.

Duplo

985€

Single

1.195€

Crianças *

740€

PREÇO INCLUI:

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Frankfurt ›
Nuremberga 225 Kms

Comparência no aeroporto para formalidades de embarque.
Saída em voo regular com destino a Frankfurt. Chegada e
desembarque. Continuação da viagem até Nuremberga,
local de incomensurável valor histórico. Passeio a pé pelo
coração da cidade, que se reergueu após a II Guerra Mundial,
antiga capital Imperial, terra de grandes artesãos e berço
da justiça internacional. Destacamos o Castelo, pérola da
cidade, a Hauptmarkt, a Frauenkirche e o local onde o Partido
Nacional-Socialista de Hitler realizava o seu congresso anual
de propaganda da doutrina Nazi, e atual museu e Centro de
Documentação Nazi. Jantar. Alojamento no Novotel Hotel
Nuernberg Centre Ville  ou similar.

DIA 2 › Nuremberga

Pequeno-almoço no hotel. Dia livre na cidade para
desfrutar da atmosfera natalícia que se estende pelas
ruas de Nuremberga. Visita o Mercado de Natal, um dos
mais antigos da Alemanha que data do século XVI, onde
as cores das iluminações se misturam com os aromas dos
produtos regionais, transformando o ambiente único. Jantar.
Alojamento.

DIA 3 › Nuremberga › Rothenburg Ob Der
Tauber › Wurzburg 170 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos viagem em direção a
Rotemburgo ob der Tauber, cidade dos contos de fadas que
nos faz viajar no tempo. Passeio a pé pelo centro medieval
onde, percorrendo as suas ruas empedradas, poderemos
admirar a Câmara Municipal, a famosa torre do relógio
(Ratstrinkstube) e a Praça do Mercado, onde se realiza o
Mercado de Natal da cidade. Almoço. Continuação para
Wurtzburgo. Passeio a pé pelo centro da cidade, Património
Mundial da UNESCO. Através das suas medievais e típicas
ruelas, iremos conhecer o Palácio da Residência Wurtzburgo,
a Catedral de St. Killian e a Igreja Mariankapelle. Destaque
ainda para a Fortaleza de Marienberg. Tempo livre para
passear pelo Mercado de Natal de Wurzburgo que se funde
de forma única com o ambiente da cidade, transformando a
atmosfera num local de conto de fadas. Jantar. Alojamento
no Best Western Hotel Würzburg-Süd  ou similar.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) – Lisboa (02h55) – Frankfurt
• Frankfurt (03h05) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 100€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Wurtzburg e
Nuremberga;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 1 almoço e 3 jantares;
› Entrada no Centro de Documentação Nazi
em Nuremberga e no Palácio da Residência de
Wurtzburgo;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 4 › Wurzburg › Frankfurt › Lisboa ou
Porto 120 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Em horário a determinar,
transporte para o aeroporto de Frankfurt. Formalidades de
embarque e partida no voo de regresso a Portugal. Chegada,
fim da viagem e dos nossos serviços.

1. MERCADO NATAL, NUREMBERGA

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.

2. ROTHENBURG OB DER TAUBER
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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03

Partidas de
Lisboa ou Porto

Mercados
de Natal

3 dias › 2 noites de alojamento
de 6 a 8 de Dezembro

01 › 03
VISITAS

Viena

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Entre no espírito de Natal atravessando a iluminada Rathausplatz,
repleta do mais antigo artesanato e tradições austríacas. Deleitese ainda com uma boa bebida quente nas típicas e aconchegantes
tabernas vienenses.

Duplo

740€

Single

855€

Crianças *

555€

PREÇO INCLUI:

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Viena

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida
em voo regular com destino a Viena, via Lisboa. Chegada e
transporte até ao centro da capital austríaca, cidade imperial
e cosmopolita, mundialmente conhecida pela música,
pelos sofisticados cafés e pela célebre e bela valsa. Almoço.
Destacamos lugares como a Ópera de Viena, uma das mais
antigas companhias de ópera do mundo, o Palácio Hofburg,

antiga residência da Casa de Habsburgo, o Burgtheatre, Teatro
Nacional austríaco, o Parlamento e a Biblioteca Nacional, e a
Catedral de Santo Estêvão, um dos ícones da cidade, onde se
realizam grandes concertos de música clássica. Tempo livre.
Sugerimos que experimente o Sachertorte, afamado bolo de
chocolate vienense. Jantar. Alojamento no Intercity Viena
Hotel  ou similar.

DIA 2 › Viena

Saída para o Palácio de Schönbrunn, antiga residência de
verão da família imperial austríaca. Visita orientada pelo guia
local ao palácio barroco, Património Mundial da UNESCO.
Almoço. Tarde livre para desfrutar da atmosfera do milenar
Mercado de Natal de Viena, o Wiener Christkindlmarkt. Entre
na magia do Natal percorrendo as ruas da cidade, onde, pelas
luzes extravagantes e as pequenas oficinas de artesanato
local, não faltará a tradicional poncha e as quentes e boas
castanhas assadas. Alojamento.

DIA 3 › Viena › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de
caráter pessoal. Em horário a determinar, transporte para o
aeroporto de Viena. Formalidades de embarque e partida no
voo de regresso ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem
e dos nossos serviços.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) – Lisboa (03h25) – Viena
• Viena (03h35) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 80€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guia local de língua portuguesa em Viena;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel
mencionado ou similar;
› Refeições: 2 almoços e 1 jantar;
› Entrada no Palácio de Schönbrunn;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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04

Partidas de
Lisboa ou Porto

Mercados
de Natal

4 dias › 3 noites de alojamento
de 5 a 8 de Dezembro

06
REFEIÇÕES

Bruges e Bruxelas

PREÇO POR PESSOA EM:

Na região da Flandres, passeie pelos charmosos e decorados centros das
pitorescas cidades de Bruges e Gante, desfrute do ambiente natalício que nos
faz viajar no tempo e delicie-se com os mais saborosos chocolates belgas.

Duplo

965€

Single

1.175€

Crianças *

725€

PREÇO INCLUI:

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Bruxelas ›
Gante › Bruges 105 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em
voo regular com destino a Bruxelas, via Lisboa. Chegada e
transporte para Gante. Almoço. Visita na “Pérola da Flandres”,
onde o guia local nos mostrará alguns dos espaços mais
emblemáticos, como o Castelo de Gravensteen, antiga
residência dos Condes da Flandres, a Ponte de Grasburg, a
Igreja de São Nicolau, a Ponte de São Miguel, a Catedral de São
Bavão e o Campanário de Gante, imponente torre medieval
e o maior de todo o país (visitas exteriores). Tempo livre no
Mercado de Natal de Gante. Continuação para Bruges. Jantar.
Alojamento no Hotel NH Brugges  ou similar.

DIA 2 › Bruges

Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã iremos conhecer
Bruges, cidade medieval de grande importância histórica a
nível mercantil e conhecida como a “Veneza do Norte” pela
sua diversidade de canais que atravessam o centro antigo.
Visita acompanhada pelo guia local com destaque para
lugares como a Praça Burg, rodeada de edifícios históricos
como a Câmara Municipal e a Basílica do Sangue Sagrado.
Continuamos pelo Campanário de Bruges, Catedral de São
Salvador e Igreja de Nossa Senhora com as suas obras de
Miguel Ângelo (visitas exteriores). Almoço. Tarde livre onde
sugerimos a visita ao Mercado de Natal. Admire as coloridas
iluminações que decoram as deslumbrantes fachadas da
Grote Markt, delicie-se com os doces e chocolates elaborados
à “boa maneira” medieval e maravilhe-se com toda a
atmosfera natalícia. Jantar. Alojamento.

DIA 3 › Bruges › Bruxelas

98 Kms
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Bruxelas, capital da
Bélgica. Visita panorâmica com destaque para o Palácio
Real, a famosa e invulgar fonte de Manneken Pis, um dos
símbolos representativos da comunidade local, a Grand
Place, principal praça da cidade e Património Mundial da
UNESCO, onde encontraremos também a Casa do Rei, a
Câmara Municipal e a Casa dos Duques. Passagem ainda
pelo Parque do Cinquentenário, o Atomium e o edifício do
Parlamento Europeu. Almoço. Tempo livre no Mercado de
Natal de Bruxelas, que se realiza bem no coração da cidade, a
Grand Place. Jantar. Alojamento no Hotel NH Brussels Louise
 ou similar.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) – Lisboa (02h40) – Bruxelas
• Bruxelas (02h50) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 80€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Gante,
Bruxelas e Bruges;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 3 almoços e 3 jantares;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DIA 4 › Bruxelas › Lisboa ou Porto

Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para atividades de
caráter pessoal. Em hora a indicar localmente, transfer ao
aeroporto de Bruxelas para embarque no voo regular com
destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem e dos
nossos serviços.
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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05

Partidas apenas
de Lisboa
6 dias › 5 noites de alojamento

Lapónia

de 2 a 7 de Dezembro*
* Especial Partida de Lisboa

10 › 09

Na Terra do Pai Natal

VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Embarque nesta mágica aventura até à terra do
Pai Natal e venha descobrir a beleza das paisagens
brancas e dos passeios de trenó na Lapónia.

Duplo

2.490€

Single

3.040€

Crianças *

1.870€

PREÇO INCLUI:

DIA 4 › Rovaniemi – Safari Moto de Neve &
Passeio de Trenó
DIA 1 › Lisboa › Rovaniemi

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo
regular com destino a Rovaniemi, via Helsínquia. Chegada
e desembarque. Transporte para hotel. Entrega de roupas
térmicas que o manterão quente durante toda a estadia
na terra do Pai Natal. Jantar. Alojamento no Original Sokos
Hotel Vaakuna Rovaniemi  ou similar.

DIA 2 › Rovaniemi - Círculo Polar Ártico &
A Aldeia do Pai Natal

Pequeno-almoço no hotel. Visita à cidade de Rovaniemi,
capital cosmopolita da Lapónia onde a magia do Natal se vive
durante o todo o ano por ser conhecida como a terra do Pai
Natal. Visita ao Museu do Ártico para conhecer a fascinante
história e cultura Sami da Lapónia Finlandesa e da região
do Círculo Polar Ártico. Almoço. Tempo para descobrir a
encantadora Aldeia do Pai Natal e conhecer o verdadeiro Pai
Natal. Nesta aldeia mágica, encontraremos o tão afamado
Posto dos Correios, local ideal para escrever um postal e
colocar o selo oficial do Pai Natal. Jantar. Alojamento.

DIA 3 › Rovaniemi – Pesca num Lago
Gelado do Ártico & Aurora Boreal

Pequeno-almoço no hotel. Hoje embarcaremos numa
experiência única para pesca num lago gelado no meio de
uma impressionante paisagem de neve. Antes do início da
atividade, haverá uma introdução à atividade piscatória, onde
o nosso guia compartilhará os melhores truques para uma
pescaria de sucesso. Pelas margens do rio gelado Ounasjoki e
através da floresta coberta de neve, seguimos em direção ao
norte da Lapónia onde o guia irá escolher o melhor local para
conseguirmos perfurar o gelo e tentar a pesca debaixo do
mesmo. Se a pesca for bem-sucedida, aproveite para grelhar
o seu peixe na fogueira acesa, enquanto desfruta do silêncio
da natureza e respira o ar fresco da região. Almoço simples
composto por sopa cozinhada na fogueira, bebidas quentes
e biscoitos. Regresso à cidade. Tarde livre para aproveitar
as valências da sauna do hotel. Jantar. Ao entardecer,
oportunidade especial para descobrir a magia das florestas
nevadas à noite. Dada a luz extra pela reflexão sobre a
neve, assim como as estrelas e a lua, seguimos até um local
estratégico para admirar o esplendoroso céu da Lapónia.
Enquanto aguardamos que o aparecimento da aurora boreal,
o guia irá acender uma fogueira e preparar um delicioso
piquenique com salsichas grelhadas. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado para um agradável
safari no gelo em motos de neve apreciando a beleza natural
das florestas nevadas e ainda visita uma quinta de renas,
um dos animais mais fantásticos e mágicos do Ártico. Antes
do início da atividade, o guia local dará todas as dicas de
condução e segurança. Já na quinta onde encontraremos as
renas, começaremos por descobrir mais acerca deste animal,
considerados os guardiões na Lapónia, experimentando
um curto passeio de trenó puxado pelas renas, tal como o
Pai Natal distribui os presentes. Almoço. Tempo livre para
atividades de caráter pessoal. Jantar. Regresso a Rovaniemi.
Alojamento.

DIA 5 › Rovaniemi › Ranua Wildlife Park &
Safari Huskies

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção ao Ranua Wildlife
Park, fundado em 1983, é um dos zoológicos mais incríveis
a norte da Finlândia que alberga as mais diversas espécies
do Ártico. Aqui podemos observar cerca de 50 espécies
diferentes de animais selvagens num ambiente autêntico,
desde ursos polares, linces, raposas e alces. Almoço. Teremos
ainda a oportunidade única para um passeio de trenó puxado
por uma matilha de huskies. Regresso a Rovaniemi. Tempo
livre para atividades de caráter pessoal. Jantar. Alojamento.

DIA 6 › Rovaniemi › Lisboa

Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar localmente,
transporte para o aeroporto de Rovaniemi para embarque no
voo regular com destino a Lisboa, via Lisboa. Chegada, fim
dos nossos serviços e fim da viagem.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares FINNAIR, com direito a uma peça de
bagagem até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Lisboa (04h35) – Helsínquia (01h15) –
Rovaniemi
• Rovaniemi (01h15) – Helsínquia (04h50) –
Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 150€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guia local de língua portuguesa ou espanhola
durante todas as atividades;
› Empréstimo de roupas térmicas para todas as
atividades;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 4 almoços e 5 jantares;
› Entrada no Museu do Artíco, Aldeia do Pai Natal,
Travessia do Circulo Polar Ártico com Certificado,
Pesca num Lago Gelado; Passeio para ver as
Auroras Boreais; Safari em Moto de Neve; Visita
à Quinta das Renas e Passeio de Trenó; Parque
Natural de Ranua e Safari dos Huskies;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

NOTAS: Salvaguardam-se também quaisquer eventuais alterações do
programa relativamente à possibilidade de ver a aurora boreal, devido a
alterações climatéricas;
A Finnair não oferece refeições a bordo, apenas chá, café ou água;
A realização deste circuito depende de um número mínimo de 18
viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais;
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06

Partidas de
Lisboa ou Porto

Paris e a
Magia do
Natal

4 dias › 3 noites de alojamento
de 6 a 8 de Dezembro

06 › 04
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Do glamour de Paris à magia do natal, embarque numa viagem
inesquecível, uma experiência fascinante e surpreendente, em
cada recanto arrebatador desta cidade magnifica.

Duplo

875€

Single

1.015€

Crianças *

655€

Suplemento de partida de Lisboa 25€

PREÇO INCLUI:

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Paris

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em
voo regular com destino a Paris. Chegada, desembarque e
transporte para o centro da cidade, mundialmente conhecida
como “Cidade Luz”. Destaca-se pela elegância das suas
luxuosas avenidas, pela ampla variedade gastronómica e
pela imensidão de monumentos históricos. Passeio pelos
principais arrondissements parisienses, onde encontraremos
alguns dos edifícios e locais mais emblemáticos como o

Museu do Louvre, os Campos Elísios, a Catedral de NotreDame, o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel e a Praça da Concórdia.
Almoço. Visita à imponente e histórica Capela Santa (SainteChapelle) com destaque para os seus imensos vitrais que
exibem várias passagens da Bíblia. Terminaremos o dia com
um belo cruzeiro pelo rio Sena para uma bela panorâmica
da cidade de Paris decorada a preceito nesta época natalícia.
Jantar. Alojamento no Mercure Hotel Montmatre SacréCouer  ou similar.

DIA 2 › Paris

Pequeno-almoço no hotel. Passeio por um dos mais
encantadores e peculiares bairros de Paris, Montmartre.
Destaca-se pela sua atmosfera boémia e artística, outrora
local inspirador bastante procurado por grandes artistas
de renome internacional. Pelas ruas calcetadas, jardins
e icónicos moinhos, descobriremos alguns dos cenários
eternizados no filme “O Fabuloso Destino de Amélie”, a praça
de Louise-Michel e terminaremos com a visita à Basílica do
Sagrado Coração, que se ergue no topo da Butte Montmartre.
Prosseguimos para a subida ao 1º piso da Torre Eiffel para
disfrutar da vista sobre a capital francesa e de um delicioso
almoço. Tempo livre para desfrutar da magia natalícia e
apreciar as fantásticas decorações tão caraterísticas desta
época. Jantar. Alojamento .

DIA 3 › Paris › Versalhes › Lisboa ou
Porto

Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Palácio de Versalhes, um
dos mais opulentos e majestosos de toda a França, juntamente
com os seus soberbos jardins. Tempo livre para atividades de
caráter pessoal. Em horário a indicar localmente, transporte
para o aeroporto de Orly para embarque no voo regular com
destino ao Porto ou Lisboa. Chegada, fim da viagem e dos
nossos serviços.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (02h05) – Paris
• Paris (02h10) – Porto ou
• Lisboa (02h05) – Paris
• Paris (02h30) – Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 60€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guia local de língua portuguesa em Paris e
Versalhes;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel
mencionado ou similar;
› Refeições: 2 almoços e 2 jantares;
› Entrada na Capela Santa, Basílica do Sagrado
Coração, subida ao 1.º nível da Torre Eiffel e Palácio
de Versalhes;
› Cruzeiro no rio Sena;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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07

Partidas de
Lisboa ou Porto

Réveillon
em Praga

4 dias › 3 noites de alojamento
de 29 de Dezembro a 1 de Janeiro 2021

04 › 03
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Prepare-se para celebrar a chegada do Ano Novo descobrindo
uma das capitais europeias mais encantadoras.

Duplo

1.195€

Single

1.385€

Crianças *

895€

Suplemento de partida de Lisboa 25€

PREÇO INCLUI:

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Praga

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida
em voo regular com destino a Praga, via Lisboa. Chegada e
desembarque. Transporte até ao centro da capital checa.
Iniciamos a visita desta acolhedora cidade pelo Castelo de
Praga, complexo constituído por vários palácios e edifícios
históricos, entre eles a Catedral de S. Vito, símbolo de Praga,
e a célebre Rua do Ouro. Visita à Biblioteca do Mosteiro de
Strahov, uma das mais deslumbrantes bibliotecas históricas
do mundo. Jantar. Alojamento no Hotel Royal Prague 
ou similar.

DIA 2 › Praga

Pequeno almoço no hotel. Continuação das visitas pela
Cidade Pequena, Mala Strana, uma das zonas mais
encantadoras da cidade e onde encontramos a Igreja do
Menino Jesus de Praga. Travessia do rio Moldava através
da Ponte Carlos até à Cidade Velha, recheada de beleza e
diversidade arquitetónica. Destaque para o famoso relógio
astronómico, a Torre da Pólvora e a Praça Venceslau. Almoço.
Tarde livre para atividades de caráter pessoal. Jantar típico
com animação folclórica. Alojamento.

DIA 3 › Praga

Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para atividades de caráter
pessoal. Sugerimos um passeio pelo Mercado de Natal de
Praga. Tempo para se preparar para a noite mais esperada
do ano, recheada de glamour e elegância. Especial Jantar de
Réveillon no hotel com muita animação. Sugerimos ainda que
assista ao ímpar e grandioso espetáculo de fogo-de-artifício.
Alojamento.

DIA 4 › Praga › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Em horário a indicar localmente,
transfer ao aeroporto de Praga para embarque no voo
regular com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da
viagem e dos nossos serviços.

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55) – Lisboa (03h20) – Praga
• Praga (03h30) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 80€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Praga;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel
mencionado ou similar;
› Refeições: 1 almoço e 2 jantares;
› Entradas no Castelo de Praga, Catedral de S. Vito,
Biblioteca do Mosteiro de Strahov, Igreja do Menino
Jesus em Praga;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.
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08

Partidas de
Lisboa ou Porto

Fim de Ano
na Madeira

4 dias › 3 noites de alojamento
de 30 de Dezembro a 2 de Janeiro 2021

03 › 06
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Festeje uma das noites mais aguardadas do ano no belo e
encantador cenário do Funchal. Celebre com a deliciosa poncha
madeirense e com o famoso fogo de artifício como pano de fundo.

Duplo

1.095€

Single

1.215€

Crianças *

820€

Suplemento de partida de Lisboa 25€

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Funchal (Centro
Histórico, Freguesia do Monte, Curral das
Freiras e Pico dos Barcelos)

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo
regular com destino ao Funchal. Chegada, desembarque e
receção dos participantes, pelo guia local. Transporte para o
centro do Funchal. Iniciamos a visita a pé no Mercado dos
Lavradores, onde poderemos encontrar as bancas repletas
com os diversos produtos regionais e admirar os belos
azulejos que decoram o seu interior. Continuamos para a
visita a uma fábrica de bordados tradicionais e uma adega de
vinhos da Madeira, onde degustaremos os vinhos regionais,
terminando com um agradável passeio para conhecer a
Igreja do Colégio, construída pela Companhia de Jesus sendo
um dos maiores legados dos Jesuítas em Portugal, Praça

PREÇO INCLUI:
1. FOGO DE ARTIFICIO, ILHA DA MADEIRA

do Município, a Avenida Arriaga e a Sé Catedral. Almoço.
Pela tarde, subida opcional de teleférico (não incluído) até à
freguesia do Monte para visita à Igreja da Nossa Senhora do
Monte, onde se encontra o túmulo de Carlos de Habsbourg,
último Imperador da Áustria. Oportunidade para efetuar a
famosa descida em carros de cesto (opcional – não incluído).
Seguimos em direção ao Miradouro da Eira do Serrado, de
onde poderemos disfrutar de uma fantástica panorâmica
sobre a pitoresca vila do Curral das Freiras. Regresso ao
Funchal com paragem no Miradouro do Pico de Barcelos.
Jantar. Alojamento no Hotel Dom Pedro Madeira  ou
similar.

DIA 2 › Funchal (Câmara de Lobos, Cabo
Girão, Porto Moniz)

Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão de dia
inteiro pela Pérola do Atlântico. Iniciamos na vila piscatória
de Câmara de Lobos, onde o vinho da Madeira começou a
ser produzido. Breve panorâmica. Continuação pela estrada
da costa sul até chegar ao famoso Cabo Girão, o mais alto
promontório da Europa e o segundo mais alto do mundo,
onde se encontra a sua plataforma suspensa feita em vidro.
Saída para a vila da Ribeira Brava para conhecer a sua Igreja
Matriz. Início da subida para o Paul da Serra, o único planalto
da ilha. Seguimos para o Porto Moniz, com paragem no
Miradouro da Eira da Achada onde poderemos ter uma vista
deslumbrante sobre a costa norte da ilha. Tempo livre em
Porto Moniz para conhecer as fantásticas piscinas naturais e
o Ilhéu do Mole. Almoço. Regresso ao hotel. Tarde livre para
atividades de caráter pessoal. Tempo para se preparar para a
noite mais esperada do ano, recheada de glamour e elegância.
Especial jantar de Réveillon no hotel com muita animação.
Sugerimos ainda que assista ao ímpar e grandioso espetáculo
de fogo-de-artifício, reconhecido internacionalmente pelo
Livro de Recordes do Guiness em 2006 como sendo “O maior
espetáculo de fogo-de-artifício do Mundo” (transfer in/out
para o Funchal incluído). Alojamento.

madeirense” enquanto disfrutamos da exibição de um grupo
de folclore tradicional madeirense. Alojamento.

DIA 4 › Funchal › Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre. Sugerimos a visita
ao recente Museu CR7 ou ao Jardim Botânico (opcional – não
incluído). Em hora a indicar localmente, transfer ao aeroporto
da Madeira para embarque no voo regular com destino
ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem e dos nossos
serviços.

DIA 3 › Funchal (Camacha, Pico do Areeiro
e Santana)

2. CAMARA DE LOBOS, MADEIRA

3. CASAS TIPICAS DE SANTANA, MADEIRA

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de
caráter pessoal. Almoço. Viagem até à Camacha, vila conhecida
pelas suas tradições folclóricas e indústria de vime e onde se
jogou o primeiro jogo de futebol em Portugal em 1875. Visita
pelo Largo da Achada, Igreja Paroquial e tempo livre para
comprar o belo artesanato local. De seguida, subimos ao Pico
do Areeiro, o terceiro cume mais alto da ilha. Continuamos até
ao Ribeiro Frio onde iremos visitar um viveiro de cultura de
trutas. Seguimos até Santana, classificada Reserva Natural da
Biosfera pela UNESCO. Visita pelo ex-líbris da vila, as casas de
telhado de colmo. Continuação para São Vicente com breve
paragem no Miradouro do Véu da Noiva. Atravessaremos a
Encumeada, montanha onde as costas norte e sul se fundem.
Paragem no Miradouro. Regresso ao Funchal. À noite jantar
em restaurante típico, onde será servida a famosa “espetada

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (02h05) – Funchal
• Funchal (01h55) – Porto ou
• Lisboa (01h45) – Funchal
• Funchal (01h35) – Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 60€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Transfer in/out para o Funchal na noite de
Réveillon;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guia local de língua portuguesa durante todo o
circuito;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel
mencionado ou similar;
› Refeições: 3 almoços e 3 jantares com bebidas
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho;
› Entrada na Fábrica de Bordados, Adega do Vinho
da Madeira e Viveiro de Trutas;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

4. MERCADO DOS LAVRADORES, FUNCHAL

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

INFORMAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Serviços incluídos

Horários de entrada e saída

A organização e comercialização das viagens incluídas na
presente brochura é da 4TOURS, LDA., com sede em Rua
Óscar Dias Pereira nº 40, em Braga, NIPC 514 593 253, RNAVT
Nº 7429, com o capital social realizado de € 50.000, telefone
253 782 101, e-mail geral@4tours.pt.

As horas de entrada e saída no primeiro e último dia, serão
definidas em função do primeiro e último serviço. Em regra,
sem caráter vinculativo os quartos podem ser utilizados
a partir das 14h do dia de chegada e deverão ser deixados
livres até às 12h do dia de saída.

Serviços não incluídos

Taxa turística

Sem prejuízo do parágrafo anterior, lembramos que, salvo
informação escrita em contrário, não estão incluídos:
consumos de minibar, serviço de lavandaria, serviço de
quartos ou telefone nos hotéis; bebidas às refeições (exceto
nos circuitos na Península Ibérica); gratificações aos guias e
motoristas; despesas de caráter pessoal.

Nomes dos viajantes

É da exclusiva responsabilidade dos viajantes conceder
a correta informação dos nomes dos participantes que –
obrigatoriamente – têm que corresponder aos documentos
de identificação e ao primeiro e último nome. Erros nos
nomes dos passageiros podem levar a que a companhia
aérea não autorize o embarque e / ou as entidades policiais
no controlo de saídas e entradas dos aeroportos, portos ou
fronteiras terrestres, impeçam que os viajantes em questão
iniciem ou continuem a viagem.

Vistos para cidadãos portugueses

À data de impressão desta brochura, são necessários vistos
para cidadãos portuguesas para os circuitos na Rússia e
Turquia.

Hora de chegada e partida

As horas de chegada e de partida em cada cidade estão
indicadas na hora local do respetivo país e de acordo
com os horários das companhias transportadoras à data
de impressão desta brochura, pelo que estão sujeitas a
alterações. Nas viagens realizadas total ou parcialmente em
autocarro, as horas indicadas são aproximadas. Em todos os
meios de transporte ressalvam-se os atrasos resultantes de
razões técnicas ou outras relacionadas quer com os próprios
meios de transporte, quer com as empresas transportadoras.
A agência organizadora destas viagens não se considera
responsável pelo atraso ou falta de comparência de qualquer
dos participantes nos locais e horas previamente indicadas
para as respetivas partidas, pelo que será da responsabilidade
destes as despesas com transportes, alojamento, refeições e
outras que possam advir pelo facto mencionado.

Hotéis

O preço apresentado é por pessoa e está baseado numa
ocupação dupla (cama de casal ou duas camas). Nem todos os
hotéis dispõem de quarto triplo, sendo por norma colocada
uma cama extra que pode não ser de idêntica qualidade às
demais.
A relação dos hotéis e apartamentos constantes dos
programas desta brochura é indicativa, assim como a sua
categoria, que respeita a critérios e classificações atribuídas
pelas autoridades locais e que por vezes são distintos dos
utilizados em Portugal. Os mesmos podem ser alterados
por outros similares quando por motivos alheios à agência
não seja possível manter ou confirmar a reserva existente,
obrigando-se a agência a informar o cliente logo que de tal
tenha conhecimento e aplicando-se o previsto no Decreto-lei
17/2018 de 08 de março para este tipo de situações.

Em algumas cidades europeias, a legislação local obriga ao
pagamento de uma taxa por viajante e de acordo com o
número de dormidas. Em todos os circuitos desta brochura
as taxas turísticas estão incluídas no preço.

Refeições

As refeições indicadas como incluídas, quer sejam nos
restaurantes ou nos hotéis, serão servidas ao grupo em
horário fixo e com igual menu para todos os participantes,
não incluindo bebidas nem dietas especiais.

Rádio-guias

Diversos dos nossos circuitos, por questões de qualidade de
visita, terão incluídos rádio-guias. Estes serão distribuídos a
cada cliente e recolhidos no final. A sua utilização é facultativa
e da responsabilidade de cada utilizador. Em caso de perda,
extravio ou dano, será imputado ao cliente o custo do mesmo
– 100€ por unidade.

Bagagem

Evite colocar nas malas de porão objetos frágeis,
documentação (bilhetes de avião, passaporte ou b.i.,
vouchers, etc.), medicamentos, óculos graduados, dinheiro e
cartões de crédito, objetos de grande valor como joias, etc.
Decorrente das regras internacionais de aviação, o limite de
peso por pessoa é em geral de 23 kg em classe económica
e 30 kg em classe executiva. Ainda de acordo com as regras
internacionais adotadas por Portugal, a bagagem é um
bem pessoal, pelo que recomendamos a presença dos seus
proprietários em todos os atos de carga e descarga.

Moeda estrangeira

Em todos os circuitos e para maior comodidade,
recomendamos que se façam acompanhar de alguma moeda
local que lhes satisfaça as primeiras necessidades. Em todo
o caso, recomendamos que leve alguns Euros, facilmente
convertíveis em caso de necessidade.

Opcionais

Para melhor aproveitamento da viagem, deixamos em aberto
a possibilidade de efetuar visitas opcionais. Informe-se junto
do guia acompanhante.

Condições especiais à realização
da viagem

Vestuário

Ao efetuar a reserva, o cliente garante que está em
plenas condições de saúde para viajar e que a sua saúde
não prejudicará a segurança e o conforto dos demais
passageiros do grupo. Aos portadores de necessidades
especiais, passageiros de mobilidade reduzida aplicam-se
as normas previstas na legislação comunitária de transporte
de passageiros com deficiência e mobilidade reduzida.
Considerando que os veículos utilizados poderão não estar
preparados para acomodar cadeiras de rodas e que alguns
hotéis poderão não possuir opções adequadas a pessoas
portadoras de necessidades especiais ou mobilidade
reduzida, em caso de necessidade devem os interessados
contactar previamente a agência no sentido de apurar junto
dos fornecedores se tais serviços estão aptos a pessoas com
necessidades especiais ou mobilidade reduzida.

Seguro

Tendo em vista a melhoria da qualidade dos serviços que
prestamos, é fundamental conhecermos a sua opinião sobre
o circuito que realizou. Assim agradecemos a entrega do
documento de controlo de qualidade, no final da viagem ao
nosso guia acompanhante.

Lugares no autocarro

Durante todo o circuito, os lugares no autocarro, serão
diariamente distribuídos de forma aleatória, a definir pelo
guia.

Regra geral, aconselhamos que tenha sempre em conta
o clima e a época do ano de cada destino, bem como a
duração da viagem que reservou. Sugerimos o uso de roupa
e calçado cómodos e informais, porém, previna-se com uma
indumentária mais cuidada que lhe permita um programa
mais formal. Nas visitas a templos religiosos em determinados
países, recomendamos que evitem a utilização de minissaias,
calções ou blusas cavadas de forma a evitar problemas de
entrada nos mesmos. Sugerimos que se informe junto do seu
agente de viagens.

Todos os circuitos apresentados pela 4TOURS, dispõem
de um seguro de vida e assistência já incluído. Dispomos
ainda de um vasto leque de outras opções com coberturas
mais alargadas, que poderão ser adquiridos mediante o
pagamento dos respetivos suplementos. Informe-se junto do
seu agente de viagens.

Transporte de líquidos

Por questões de segurança, existe restrição ao transporte
de substâncias líquidas na bagagem de mão. Por isso,
recomendamos que todos os líquidos ou cremes para a
higiene pessoal, sejam transportados na bagagem de porão,
libertando assim capacidade para o transporte em mão de
medicamentos essenciais.

A sua opinião é importante!
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

SEGUROS
GARANTIAS
ACIDENTES PESSOAIS (GERAL)
Morte ou Invalidez Permanente
Despesas de Funeral
COBERTURA DE BAGAGENS
Perdas ou Danos à Bagagem
Perdas ou Danos à Bagagem – Equipamento Profissional – PC e/ ou Laptop
Assistência por Roubo de Bagagens no Estrangeiro
Atraso na Receção de Bagagens (> 24 horas)
Entrega de Fundos no Estrangeiro
Entrega de Fundos no Estrangeiro – Pagamento de Hotel
Despesas de tramitação por perda de documentos
Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança
ASSISTÊNCIA EM VIAGEM
Responsabilidade Civil
Despesas Médicas, Cirúrgicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro
Despesas Médicas, Cirúrgicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro
por doença preexistente
Despesas Médicas, Cirúrgicas, Farmacêuticas e de Hospitalização por acidente em
Portugal ou em Portugal em trânsito para o Estrangeiro
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização em Portugal por acidente
Despesas de Tratamento em Portugal exclusivamente em caso de Acidente
sofrido no Estrangeiro
Transporte Sanitário de Feridos e Doentes para unidade Hospitalar mais próxima
Repatriamento ao ponto de origem
Repatriamento ao ponto de origem quando em estado terminal ou similar
Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada – Transporte
Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada – Estadia por dia e
por pessoa 10% do Limite Máximo
Bilhete de Ida e Volta para Familiar - Transporte
Bilhete de Ida e Volta para Familiar e Respetiva Estadia - Estadia por dia e
por pessoa 10% do Limite Máximo
Prolongamento de Estadia em Hotel (no Estrangeiro) (Estadia 10% do Limite Máximo)
Transporte ou Repatriamento da Pessoa Segura Falecida
Regresso Antecipado por falecimento de familiar
Envio Urgente de Medicamentos para o Estrangeiro
Atraso no Voo (mais de 12 horas) – Estadia – Por dia e por pessoa 20% do limite máximo
Perda de Ligações Aéreas – Estadia – Por dia e por pessoa 20% do limite máximo
Encargo com crianças desacompanhadas no estrangeiro
Envio de Motorista Profissional
Busca e Resgate do Segurado
Despesas Adicionais por sequestro de meio de transporte
Custos adicionais de alojamento e transporte no regresso a habitação permanente
Cancelamento Antecipado da Viagem
Interrupção de Viagem após iniciada
PVFM - Gastos de perturbação de viagem – Máximo por pessoa segura e por viagem
PVFM - Gastos de alojamento por dia (máximo por dia até 3 dias)
1

Seguro Multiviagens VIP - 45€ /

2

MULTIVIAGENS
PORTUGAL

MULTIVIAGENS

MULTIVIAGENS
VIP 1

ALL IN 2

25.000€
500€

30.000€
1.000€

60.000€
2.000€

100.000€
2.000€

750€
Ilimitado
100€
500€
-

1.000€
Ilimitado
100€
1.500€
-

1.800€
Ilimitado
450€
1.500€
1.500€
-

2.000€
1.000€
Ilimitado
500€
2.500€
1.500€
300€
250€

25.000€
-

25.000€
7.500€

25.000€
15.500€

30.000€
1.500.000€

-

500€

500€

500€

3.500€

7.500€

15.000€

30.000€

5.000€

-

-

-

-

1.500€

2.100€

3.000€

Ilimitado
5.000€
Ilimitado
Ilimitado

Ilimitado
7.500€
Ilimitado
Ilimitado

Ilimitado
15.000€
Ilimitado
Ilimitado

Ilimitado
30.000€
Ilimitado
Ilimitado

750€

1.250€

1.750€

2.500€

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

750€

1.250€

1.750€

2.500€

750€
Ilimitado
375€
375€
750€
5.000€
1.000€
50€

1.250€
Ilimitado
Ilimitado
625€
625€
10.000€
5.000€
2.000€ (*)
100€

1.750€
Ilimitado
Ilimitado
750€
750€
Ilimitado
10.000€
5.000€
4.000€
200€

2.500€
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
1.250€
1.250€
Ilimitado
1.500€
3.000€
3.000€
300€
10.000€
5.000€
5.000€
250€

Seguro Multiviagens ALL IN - 15€/dia

Garantias de cancelamento antecipado

Em caso de Morte, Doença Grave ou Acidente Grave
da pessoa segura, cônjuge, bem como ascendentes e
descendentes em 1º e 2º grau de ambos, e ainda: irmãos,
cunhados, noras, genros de ambos. Para efeitos da presente
alínea, considera-se acidente grave ou doença grave toda a
situação clínica súbita, imprevisível e não preexistente que
coloque em risco a vida, bem como a que origine mais de 1
dia de internamento hospitalar.

Acontecimento súbito e fortuito que exija
a presença da pessoa segura em qualquer
das seguintes situações:

› Sinistro de proporções graves na residência da Pessoa
Segura, ou no seu local de trabalho, originados por roubo,
incêndio, explosão, inundação
› Sinistro automóvel em Portugal de que resultem danos
corporais graves em terceiros que impliquem internamento
hospitalar superior a 2 dias;
› Roubo da viatura da Pessoa Segura ou do cônjuge no
mesmo dia ou nos dois dias anteriores ao do início da viagem.
› Chamada a novo emprego, com contrato laboral sem termo,
com exceção de passagem de contrato temporário a contrato
sem termo.

› Relocalização da empresa em que a Pessoa Segura trabalha;
› Despedimento da Pessoa Segura nos quinze dias anteriores
à data da partida;
› Roubo da documentação indispensável ao prosseguimento
de viagem nos cinco dias anteriores à data início da viagem.
› Convocado a depor em tribunal como testemunha.
› Convocação para mesa de voto em eleições para:
Presidenciais, Europeias, Parlamentares e Municipais.
› Chamada inesperada para intervenção cirúrgica quando em
lista de espera em hospital público.
› Convocado para transplante de órgão.
› Complicações de gravidez, nos primeiros seis meses, exceto
se previsíveis.
› Receção de um filho adotivo.

pessoa que vai permitir respetivamente, o cancelamento
antecipado, ou o pagamento de dias não usufruídos e os
gastos adicionais para chegar ao destino e usufruir da
viagem contratada. São Motivos de Força Maior eventos
como Cataclismos Naturais, Terrorismo, Guerra, Epidemias,
Pandemias, Greves, entre outros que causem perturbações
na viagem organizada.

Resumo dos principais motivos por
perturbação de viagem por motivos de
força maior

Nota: A apólice referida inclui os riscos resultantes de
cataclismos naturais, atos de terrorismo, guerra, assaltos,
greves, distúrbios laborais e quaisquer outras alterações de
ordem pública, rebelião, atos de sabotagem ou insurreição
e epidemias.
Para mais informações consultar: www.4tours.pt

No caso de o destino estar prejudicado para poder ser
usufruído, ou em caso de perturbações para chegar ao
destino ou no regresso à origem da viagem, sempre que
motivados por Motivos de Força Maior, os nossos clientes
possuem uma garantia com capital máximo de 3.000 € por

Este documento é meramente informativo, sem caráter
contratual e não substitui as Condições Especiais da Apólice
4900005850 em poder da 4TOURS e da VICTORIA - Seguros,
S.A. e da Apólice 2019-954-00002268 em poder da RNA
Seguros de Assistência, SA e da 4TOURS.
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Ficha informativa normalizada

A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta
constitui uma viagem organizada na aceção do Decreto-Lei
no 17/2018 de 8 de março.
Por conseguinte, beneficiará de todos os direitos da UE
aplicáveis às viagens organizadas. A 4TOURS, LDA., com o
NIPC 514 593 253, RNAVT No 7429 e com sede em Rua Óscar
Dias Pereira, No 40 - Gualtar 4710-081 Braga, será plenamente
responsável pela correcta execução da globalidade da viagem
organizada.
Além disso, conforme exigido por lei, a empresa 4TOURS,
LDA., tem uma proteção para reembolsar os pagamentos
que tenha efetuado e, se o transporte estiver incluído na
viagem organizada, assegurar o seu repatriamento caso seja
declarada insolvente.

Direitos essenciais previstos no DecretoLei no 17/2018 de 8 de Março

› Os viajantes receberão todas as informações essenciais
sobre a viagem organizada antes de celebrarem o respetivo
contrato.
› Há sempre pelo menos um operador responsável pela
correta execução de todos os serviços de viagem incluídos no
contrato.
› Os viajantes dispõem de um número de telefone de
emergência ou dos contactos de um ponto de contacto para
poderem comunicar com o organizador ou a agência de
viagens.
› Os viajantes podem ceder a viagem organizada a outra
pessoa, mediante um pré-aviso razoável e, eventualmente,
mediante o pagamento de custos adicionais.

› O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em
caso de aumento de custos específicos (por exemplo, do preço
do combustível), se essa possibilidade estiver expressamente
prevista no contrato e, em qualquer caso, até 20 dias antes
do início da viagem organizada. Se o aumento do preço for
superior a 8% do preço da viagem organizada, o viajante pode
rescindir o contrato. Se o organizador se reservar o direito de
aumentar o preço, o viajante tem direito a uma redução do
preço em caso de redução dos custos relevantes.
› Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa
de rescisão e obter o reembolso integral dos pagamentos
efetuados em caso de alteração significativa de algum dos
elementos essenciais da viagem organizada, com exceção do
preço. Se, antes do início da viagem organizada, o operador
responsável pela mesma a anular, os viajantes têm direito ao
reembolso e, se for caso disso, a uma indemnização.
› Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma
taxa de rescisão antes do início da viagem organizada, em
circunstâncias excecionais, por exemplo em caso de graves
problemas de segurança no destino suscetíveis de afetar a
viagem organizada.
› Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a
qualquer momento antes do início da viagem organizada
mediante o pagamento de uma taxa de rescisão adequada
e justificável.
› Se, após o início da viagem organizada, não for possível
prestar elementos significativos da mesma conforme
acordado, terão de ser propostas alternativas adequadas
ao viajante, sem custos suplementares. O viajante pode
rescindir o contrato de viagem organizada sem pagar uma
taxa de rescisão caso os serviços não sejam executados
nos termos do contrato, esta falta de conformidade afete

(*) Para viagens com o valor PVP até 1.000€, o capital de PVFM corresponde ao valor da viagem no máximo de 1.000€. Para viagens com o valor PVP acima
de 2.000€, o capital de PVFM corresponde ao valor da viagem no máximo de 3.000€.

consideravelmente a execução da viagem organizada e o
organizador não supra esta falta.
› Os viajantes têm também direito a uma redução do preço e/
ou a uma indemnização por danos em caso de incumprimento
ou de execução deficiente dos serviços de viagem.
› O organizador tem de prestar assistência se um viajante
estiver em dificuldades.
› Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente,
os pagamentos serão reembolsados. Se o organizador ou o
retalhista for declarado insolvente após o início da viagem
organizada e se o transporte estiver incluído na viagem
organizada, é garantido o repatriamento dos viajantes. A
4TOURS, subscreveu uma proteção em caso de insolvência
com o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo. Os viajantes
podem contactar esta entidade ou, se aplicável, a autoridade
competente (Turismo de Portugal I.P., Rua Ivone Silva, Lote
6, 1050-124 Lisboa Tel. 211 140 200 Fax. 211 140 830 info@
turismodeportugal.pt) se for recusada a prestação de
serviços devido à insolvência da 4TOURS.

Diretiva (UE) 2015/2302 conforme transposta para o
direito nacional

4TOURS, LDA.
Rua Óscar Dias Pereira, No 40 - Gualtar 4710-081 Braga
Telefone: 253 782 101 › Email: info@4tours.pt
NIPC 514 593 253 › RNAVT nº 7429
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O presente programa da Viagem Organizada é o documento
informativo no qual se inserem as presentes condições
gerais, dele fazendo parte integrante e que constituem, caso
não exista, o Contrato de Viagem Organizada, nos termos do
art. 20.º do DL n.º 17/2018 de 8 de Março.
A presente informação é vinculativa para a agência, nos
termos do art. 24º do DL nº 17/2018 de 8 de Março, salvo
se, cumulativamente:
› O programa o prever expressamente;
› As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
› A informação da alteração seja prestada ao viajante em
suporte duradouro.
As presentes condições gerais obedecem ao disposto no DL
nº 17/2018 de 08 de Março. As Condições Gerais cujo objeto
seja uma Viagem Organizada ou Serviço de Viagem Conexo
constante do presente programa, as correspondentes Fichas
de Informação Normalizada e as Condições Particulares que
constam da documentação de viagem facultada ao Viajante
no momento de reserva da viagem e, consubstanciam o
contrato de viagem que vincula as partes.

Bagagem

i. A agência é responsável pela bagagem do Viajante nos
termos legais;
ii. O Viajante tem obrigação de reclamar junto da entidade
prestadora dos serviços no momento de subtração,
deterioração ou destruição de bagagem.
iii. No transporte internacional, em caso de dano na bagagem,
a reclamação deverá ser feita por escrito ao transportador
imediatamente após a verificação do dano, e no máximo 7
(sete) dias a contar da sua entrega. Estando em caso o mero
atraso na entrega da bagagem a reclamação deverá ser feita
dentro de 21 (vinte e um) dias a contar da data de entrega
da mesma.
iv. A apresentação de tal reclamação será fundamento
essencial para o acionamento da responsabilidade da
4TOURS, LDA. sobre a entidade prestadora do serviço.

Limites de responsabilidade

Nos termos da Lei nº 144/2015 de 8 de Setembro, na sua
redação atual, informamos que o viajante poderá recorrer às
seguintes Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de
Consumo:
i. Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in
www.turismodeportugal.pt
ii. Outras Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de
Consumo, que constem na lista disponibilizada pelo portal do
consumidor in www.consumidor.pt
iii. Provedor do Cliente das Agências de Viagens (quando
a agência de viagens é associada da APAVT – Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo) in
www.provedorapavt.com

i. A responsabilidade da agência terá como limite o montante
máximo exigível às entidades prestadoras dos serviços, nos
termos da Convenção de Montreal, de 28 de maio de 1999,
sobre Transporte Aéreo Internacional, e da Convenção de
Berna, de 1961, sobre Transporte Ferroviário.
ii. No que concerne aos transportes marítimos, a
responsabilidade das agências de viagens, relativamente
aos seus Viajantes, pela prestação de serviços de transporte,
ou alojamento, quando for caso disso, por empresas de
transportes marítimos, no caso de danos resultantes de dolo
ou negligência destas terá, nos termos do art.º 36. nº 2 do
DL n.º 17/2018 de 8 de Março, como limites os seguintes
montantes:
a) € 441.436 (quatrocentos e quarenta e um mil quatrocentos
e trinta e seis euros), em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7.881 (sete mil oitocentos e oitenta e um euros), em caso
de perda total ou parcial de bagagem ou da sua danificação;
c) € 31.424 (trinta e um mil quatrocentos e vente e quatro),
em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a bagagem
nele contida;
d) €10.375 (dez mil trezentos e setenta e cinco euros), em
caso de perda de bagagem, acompanhada ou não, contida
em veículo automóvel;
e) € 1.097 (mil e noventa e sete euros), por danos na bagagem,
em resultado da danificação do veículo automóvel.
iii. Quando exista, a responsabilidade das agências de
viagens e turismo pela deterioração, destruição e subtração
de bagagens ou outros artigos, em estabelecimentos de
alojamento turístico, enquanto o Viajante aí se encontrar
alojado tem, nos termos do art.º 36. Nº 3 do DL n.º 17/2018 de
8 de Março, como limites:
a) € 1.397,00 (mil trezentos e noventa e sete euros),
globalmente;
b) € 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove euros) por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos
depositados à guarda do estabelecimento de alojamento
turístico.
iv. A responsabilidade da agência por danos não corporais
está contratualmente limitada ao valor correspondente a três
vezes o preço do serviço vendido.

Reclamações

Documentação

Organização

A organização e comercialização das viagens incluídas na
presente brochura é da 4TOURS, LDA., com sede em Rua
Óscar Dias Pereira nº 40, em Braga, NIPC 514 593 253, RNAVT
Nº 7429, com o capital social realizado de € 50.000, , telefone
253 782 101, e-mail geral@4tours.pt.

Inscrições

i. No ato da inscrição o Viajante deverá depositar 25% do
preço do serviço, liquidando os restantes 75% até 21 (vinte e
um) dias antes do início do serviço.
ii. Se a inscrição tiver lugar a 21 (vinte e um) dias ou menos da
data do início do serviço, o preço total do mesmo deverá ser
pago no ato da inscrição.
iii. A 4TOURS, LDA. reserva-se no direito de anular qualquer
inscrição cujo pagamento não tenha sido efetuado nas
condições acima mencionadas.
iv. As reservas encontram-se condicionadas à obtenção da
confirmação de todos os serviços por parte dos fornecedores.

Entidades de resolução alternativa de
litígios de consumo

i. Qualquer desconformidade na execução de um serviço
incluído no contrato de viagem organizada tem de ser
comunicada à agência de viagens organizadora ou
retalhista por escrito ou outra forma adequada logo que tal
desconformidade ocorra, ou seja, sem demora injustificada,
nos termos do art.º 28 nº1 do DL nº17/2018 de 8 de Março.
ii. O direito a apresentar reclamações para efeitos de redução
de preço ou direito a indemnização por falta de conformidade
dos serviços de viagem incluídos na viagem organizada
prescreve no prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art.º 28
nº5 do DL nº 17/2018 de 8 de Março.

i. O Viajante deverá possuir válida toda a sua
documentação pessoal ou familiar:
› Cartão de cidadão.
› Passaporte
› Autorização para menores (quando necessária)
› Visto (quando necessário)
› Certificado de vacinas (Quando necessário)
› E outros eventualmente exigidos
› A agência declina qualquer responsabilidade pela recusa
de concessão de vistos ou a não permissão de entrada
ao Viajante em país estrangeiro; sendo ainda da conta do
Viajante todo e qualquer custo que tal situação acarretar.

ii. Viagens dentro da União Europeia:
› Os Viajantes (independentemente da idade) que se
desloquem dentro da União Europeia deverão ser
possuidores do respetivo documento de identificação civil
(Passaporte, Cartão do Cidadão);
› Para obtenção de assistência médica devem ser portadores
do respetivo Cartão Europeu do Seguro de Doença;
› Os nacionais de países não comunitários devem consultar
informação específica quanto à documentação necessária
para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados
dos países de origem.
iii. Viagens fora da União Europeia:
› Os Viajantes (independentemente da idade) que se
desloquem para fora da União Europeia deverão ser
possuidores do respetivo documento de identificação civil
(passaporte) bem como do visto se necessário (obtenha tal
informação junto da agência no momento da reserva);
› Os nacionais de países não comunitários devem consultar
informação específica quanto à documentação necessária
para realização de viagem junto das embaixadas/consulados
dos países de origem.

Despesas de reservas e de alteração

i. Por cada reserva serão cobradas as seguintes verbas
sob o conceito de Despesas de Reserva:
› Portugal: € 20
› Restantes Países: € 20
ii. Despesas de Alterações:
Por cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamento ou
quarto, viagem, etc): € 20. A aceitação de tais alterações
depende de aceitação por parte dos respetivos fornecedores.

Alterações solicitadas pelo viajante

i. Caso os fornecedores da viagem em causa permitam,
sempre que um Viajante, inscrito para uma determinada
viagem, desejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem
ou para a mesma com partida em data diferente, ou outra
eventual alteração, deverá pagar a taxa acima referida, como
despesas de alteração. Contudo, quando a mudança tiver
lugar com 21 (vinte e um) dias ou menos de antecedência em
relação à data da partida da viagem, para a qual o Viajante
se encontra inscrito, ou se os fornecedores de serviços
não aceitarem a alteração, sujeito às despesas e encargos
previstos na cláusula “Rescisão do Contrato pelo Viajante”.
ii. Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos
serviços contratados por motivos não imputáveis à agência
(ex. ampliação das noites de estada, alteração de voo) os
preços dos serviços turísticos poderão não corresponder aos
publicados no folheto que motivou a contratação.

Alterações a efectuar pela agência

i. Sempre que, antes do início da viagem organizada,
(i) a agência de viagens e turismo se veja obrigada a alterar
significativamente alguma das características principais dos
serviços de viagem,
(ii) ou não consiga ir de encontro às exigências especiais
solicitada pelo Viajante;
(iii) ou propuser o aumento do preço da viagem organizada
em mais de 8%, o viajante pode, no prazo de 02 (dois) dias:
a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, sendo
reembolsado das quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição proposta
pela agência de viagens e turismo, sendo reembolsado em
caso de diferença de preço.
ii. A ausência de resposta por parte do viajante no prazo
fixado pela agência de viagens e turismo implicará a aceitação
tácita da alteração proposta / o cancelamento da viagem
com a aplicação das respetivas taxas de rescisão previstas
na cláusula (“RESCISÃO DO CONTRATO DE VIAGEM PELO
VIAJANTE”).

i. O Viajante pode, nos termos do art.º 22 nº 1 do DL n.º
17/2018 de 8 de Março, ceder a sua posição, fazendo-se
substituir por outra pessoa que preencha todas as condições
requeridas para a viagem organizada, desde que informe a
agência de viagens e turismo, por forma escrita, até sete dias
seguidos antes da data prevista para a partida.
ii. O cedente e o cessionário, nos termos do art.º 22. Nº 2 do DL
n.º 17/2018 de 8 de Março, são solidariamente responsáveis
pelo pagamento do saldo em dívida e pelas taxas, os encargos
ou custos adicionais originados pela cessão, os quais serão
devidamente informados e comprovados pela agência de
viagens e turismo.

Rescisão do contrato de viagem
organizada pela agência

i. Quando a viagem esteja dependente de um número
mínimo de participantes a Agência reserva-se o direito de
cancelar a viagem organizada caso o número de participantes
alcançado seja inferior ao mínimo. Nestes casos, o viajante
será informado por escrito do cancelamento no prazo de:
a) 20 (vinte) dias antes do início da viagem organizada, no
caso de viagens com duração superior a seis dias;
b) 7 (sete) dias antes do início da viagem organizada, no caso
de viagens com duração de dois a seis dias;
c) 48 (quarenta e oito) horas antes do início da viagem
organizada, no caso de viagens com duração inferior a dois
dias.
ii. Antes do início da viagem organizada a agência de viagens
e turismo poderá ainda rescindir o contrato se for impedida
de executar o mesmo devido a circunstâncias inevitáveis e
excecionais.
iii. A rescisão do contrato de viagem pela agência nos
termos acima referidos apenas confere ao viajante o direito
ao reembolso integral dos pagamentos efetuados no prazo
máximo de 14 (catorze) dias após a rescisão do contrato de
viagem, nos termos do art.º 27 nº 5 do DL n.º 17/2018 de 8
de Março.

Reembolsos

Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso
por serviços não utilizados pelo Viajante por motivos de força
maior ou por causa imputável ao Viajante, salvo reembolso
pelos respetivos fornecedores. A não prestação de serviços
previstos no programa de viagem por causas imputáveis à
agência organizadora, e caso não seja possível a substituição
por outros equivalentes, confere ao Viajante o direito a ser
reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços
previstos e o dos efetivamente prestados.

Alteração do preço

i. Os preços constantes do programa estão baseados
nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data
de impressão deste programa, pelo que estão sujeitos a
alterações (aumento ou redução de preço), nos termos
do art.º 29. do DL n.º 17/2018 de 8 de Março, que resultem
de variações no custo dos transportes ou do combustível,
impostos, taxas e flutuações cambiais até 20 (vinte) dias antes
da data de viagem.
ii. Caso o aumento em causa exceda 8% (oito por cento) do
preço total da viagem organizada, aplicar- se-á o disposto na
cláusula “ALTERAÇÕES A EFETUAR PELA AGÊNCIA”.
iii. Em caso de redução de preço a agência de viagens e turismo
reserva-se ao direito de deduzir ao reembolso a efetuar ao
viajante as correspondentes despesas administrativas, que a
pedido do viajante serão justificadas.

Rescisão do contrato de viagem pelo
viajante

i. O viajante pode rescindir o contrato de viagem a todo o
tempo antes do início da viagem, nos termos do art.º 25. nº 1
do DL n.º 17/2018 de 8 de Março.
ii. No caso de rescisão do contrato nos termos da alínea
anterior, nos termos do art.º 25. Nº 2 do DL n.º 17/2018 de

8 de Março, o viajante pagará uma taxa de rescisão nos
seguintes termos:
a) (a definir consoante a data de antecedência da rescisão, as
economias de custos e receitas em resultado da reafetação
dos serviços de viagem).
iii. Tal rescisão implica que o mesmo seja responsável
pelo pagamento de todos os encargos a que o início do
cumprimento do contrato e a sua desistência deem lugar,
menos a reafetação de serviços e as economias de custos.
iv. Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado
pela diferença entre a quantia paga e os montantes acima
referidos. Na presente situação o reembolso será efetuado,
deduzido da taxa de rescisão, no prazo máximo de 14
(catorze) dias após a rescisão do contrato de viagem, nos
termos do art.º 25. nº7 do DL n.º 17/2018 de 8 de Março.
v. O Viajante tem ainda direito a rescindir o contrato de
viagem antes do início da mesma sem pagar qualquer taxa
de rescisão, caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis
e excecionais no local de destino ou na sua proximidade
imediata que afetem consideravelmente a realização da
mesma ou o transporte dos passageiros para o destino, nos
termos do art.º 25. nº4 do DL n.º 17/2018 de 8 de Março.
vi. A rescisão do contrato de viagem nos termos
suprarreferido, apenas confere ao viajante o direito ao
reembolso integral dos pagamentos efetuados, nos termos
do art.º 25. Nº 5 do DL n.º 17/2018 de 8 de Março.

Assistência aos viajantes

i. Em caso de dificuldades do Viajante, ou quando por razões
que não lhe forem imputáveis, este não possa terminar a
viagem organizada, a agência de viagens e turismo é obrigada
a dar-lhe assistência, nomeadamente:
a) Disponibilizando informações adequadas sobre os serviços
de saúde, as autoridades locais e a assistência consular; e
b) Auxiliando o viajante na realização de comunicações à
distância e a encontrar soluções alternativas de viagem.
ii. A agência de viagens e turismo pode cobrar uma taxa no
valor dos custos em que incorreu em virtude da prestação
dessa assistência, caso a dificuldade que fundamenta o
pedido de de assistência tenha sido causada pelo viajante de
forma deliberada ou por
negligência, não podendo, contudo, exceder os custos
efetivamente incorridos pela agência.
iii. Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais, o
viajante não puder regressar, a agência de viagens e turismo
organizadora é responsável por assegurar os custos de
alojamento necessários, se possível de categoria equivalente,
por um período não superior a três noites por viajante.
iv. A agência de viagens e turismo retalhista é solidariamente
responsável pela obrigação em causa, sem prejuízo do direito
de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
v. A limitação dos custos prevista supra não se aplica às
pessoas com mobilidade reduzida, nem aos respetivos
acompanhantes, às grávidas e às crianças não acompanhadas,
nem às pessoas que necessitem de cuidados médicos
específicos, desde que a agência de viagens e turismo tenha
sido notificada dessas necessidades específicas pelo menos
48 horas antes do início da viagem organizada.

Responsabilidade da agência de viagens

i. A agência de viagens e turismo é responsável pela correta
execução de todos os serviços de viagem incluídos no
contrato de viagem.
ii. Quando se tratar de viagens organizadas, as agências de
viagens e turismo são responsáveis perante os Viajantes,
ainda que os serviços devam ser executados por terceiros
e sem prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais
aplicáveis.
iii. As agências de viagens e turismo organizadoras
respondem solidariamente com as agências retalhistas, no
caso de viagens organizadas.
iv. Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens
e turismo responde pela correta emissão dos títulos de
alojamento e de transporte e ainda pela escolha culposa
dos prestadores de serviços, caso estes não tenham sido
sugeridos pelo viajante.

v. A agência de viagens e turismo que intervenha como
intermediária em vendas ou reservas de serviços de viagem
avulsos é responsável pelos erros de emissão dos respetivos
títulos, mesmo nos casos decorrentes de deficiências técnicas
nos sistemas de reservas que lhes sejam imputáveis.
vi. A agência de viagens e turismo é responsável por
quaisquer erros devido a deficiências técnicas no sistema de
reservas que lhe sejam imputáveis e, se tiver aceite proceder
à reserva de uma viagem organizada ou de serviços de
viagem que façam parte de serviços de viagem conexos, pelos
erros cometidos durante o processo de reserva.
vii. A agência de viagens e turismo não é responsável por
erros na reserva que sejam imputáveis ao viajante ou que
sejam causados por circunstâncias inevitáveis e excecionais.

Insolvência

Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo o
viajante pode recorrer ao Fundo de Garantia de Viagens e
Turismo, devendo para tal recorrer ao Turismo de Portugal
I.P., entidade responsável pelo respetivo acionamento:
Turismo de Portugal, I.P.
Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa
Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830
E-mail: info@turismodeportugal.pt

Seguros

A responsabilidade da agência de viagens organizadora/
vendedora deste programa e emergentes das obrigações
assumidas, encontra-se garantida por seguro de
responsabilidade civil na Companhia Fidelidade, apólice n.º
RC63843462, no montante de € 75.000€ e nos termos da
legislação em vigor.
A agência disponibiliza ainda a venda de seguros que
poderão ser adquiridos em função da viagem para garantia
de situações de assistência e despesas de cancelamento.

Impostos

Os preços mencionados neste programa refletem o previsto
no DL 221/85 de 3 de julho, I. V. A. na margem.

Documentos da viagem

A emissão dos documentos de viagem (bilhetes de avião e
vouchers) pela 4TOURS está sujeita a condições contratuais
de viagens em grupo, pelo que não poderão ser emitidos
com muita antecedência da data de partida. Em condições
excecionais impostas pelos fornecedores, as emissões
poderão ter de ser antecipadas.
As CONDIÇÕES GERAIS presentes nesta página, são válidas
à data de impressão da brochura. As mesmas deverão ser
sempre consultadas, no site www.4TOURS.PT ou junto do
seu agente de viagens, no ato da reserva. Poderão surgir
mudanças decorrentes de alterações legislativas.

Validade da brochura

Esta brochura é válida pelo período de vigência das viagens
que nela constam.

Alterações à brochura

A 4TOURS poderá, a qualquer momento, alterar e/ou
corrigir preços, datas, itinerários e qualquer outro serviço
mencionado em cada circuito presente neste catálogo,
por erro na arte ou digitação. Sempre que algum destes
erros forem detetados, serão imediatamente retificados
na brochura disponível online em www.4tours.pt. Antes de
efetuar a reserva, por favor solicite o programa completo na
sua agência de viagens ou consulte-o no nosso site.
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Cessão da posição contratual
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