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ENCANTOS DE PORTUGAL EM ABRIL DE 2022
COM O PADRE CARLOS AFONSO DE SOUZA

01ª DIA – 26/04/2022 – TERÇA-FEIRA.
BRASIL – EUROPA – Embarque em Florianópolis com destino a Lisboa e conexão em Guarulhos
- SP. Pernoite no voo em deslocamento.
02ª DIA – 27/04/2022 – QUARTA-FEIRA.
LISBOA (PORTUGAL) – Chegada à tarde em Lisboa. Após o desembarque, trâmites de imigração,
retirada da bagagem, transfer para o hotel. Restante do dia livre para descansar. Pernoite no Hotel
em Lisboa.
03ª DIA – 28/04/2022 – QUINTA-FEIRA.
LISBOA – Após o café da manhã, início do city tour com guia local passando pelos principais pontos
como Bairro Baixo, Bairro Alfama, Praça Marques de Pombal o Parque Eduardo VII, Monumento
aos Descobridores, Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos. À tarde vamos degustar um
delicioso pastel de Belém com uma “bica” (em bom português; “cafezinho expresso”). À noite show
de Fado com jantar. (inclui o ingresso ao Mosteiro dos Jerônimos, jantar com show de Fado e
transporte). Pernoite no Hotel em Lisboa.
04ª DIA – 29/04/2022– SEXTA-FEIRA.
SINTRA – CASCAIS – ESTORIL – ÓBIDOS - FÁTIMA - Após o café da manhã, saída para passeio
de dia inteiro com guia local à cidade de Sintra, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, onde
vamos explorar as ruas pitorescas e descobrir as atrações principais, incluindo o Castelo dos
Mouros, o Palácio de Sintra (amplamente considerado entre as melhores residências reais de
Portugal) e o Palácio de Pena. Em frente para o Cabo da Roca (o ponto mais ocidental da Europa
continental) vamos admirar as deslumbrantes vistas da praia das cidades de Estoril e Cascais de
seu ponto privilegiado no topo do penhasco. O porto de pesca histórico de Cascais, considerado
por muitos uma das mais belas vilas costeiras de Portugal. Continuando a viagem passando por
Óbidos até chegada ao final da tarde em Fátima. (Ingressos ao Palácio Nacional de Sintra incluído).
Pernoite no Hotel em Fátima.
05ª DIA – 30/04/2022 – SÁBADO.
FÁTIMA – Após café da manhã, dia dedicado à Fátima com Missa a ser agendada e atividades
pessoais no Santuário (á noite procissão das velas se tiver). Pernoite no Hotel em Fátima.
06ª DIA – 01/05/2022 – DOMINGO.
FÁTIMA – COIMBRA – AVEIRO - PORTO - Após café da manhã, deslocamento para Coimbra
para visitarmos a Biblioteca da antiga Universidade (entrada incluída). Esta instituição portuguesa
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de ensino superior foi fundada em 1290 pelo Rei Dionísio (Dinis), o Lavrador, apenas um século
depois da fundação da nação portuguesa. Esta é a Universidade mais antiga de Portugal e a mais
conhecida fora de suas fronteiras. Continuaremos a nossa viagem para cidade de Aveiro conhecida
como a Veneza de Portugal, onde vamos fazer um passeio de moliceiro no Rio Aveiro, tempo para
almoço e a tarde continuação da viagem até a cidade de Porto. Pernoite no Hotel em Porto.
07ª DIA – 02/05/2022 – SEGUNDA-FEIRA.
PORTO - Após café da manhã, city tour na cidade de Porto com guia local visitando a Livraria Lello,
uma das livrarias mais lindas do mundo. Passeio de barco no Rio Douro incluído e em seguida
tempo para almoço com restante da tarde livre para curtir a cidade. A noite não deixe de provar o
típico bacalhau e vinho do porto. Pernoite no Hotel em Porto.
08ª DIA – 03/05/2022 – TERÇA-FEIRA.
PORTO – LISBOA – BRASIL – Café da manhã e em horário combinado, transfer para o Aeroporto
de Lisboa e embarque de retorno ao Brasil. Pernoite no voo em deslocamento.
09ª DIA – 04/05/2022 – QUARTA-FEIRA.
BRASIL - Chegada pela manhã em Guarulhos, retirada da bagagem e em horário combinado
embarque com destino a Florianópolis.
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
1- Passagem aérea em classe econômica, conforme roteiro com taxas de embarque, 01 uma
bagagem de 23 Kg despachada e uma bagagem de mão de 10 Kg.
2- 02 Noites em Lisboa em Hotel 4* em apto duplo standard com café da manhã buffet.
3- 02 Noites em Fátima em Hotel 4* em apto duplo standard com café da manhã buffet.
4- 02 Noites no Porto em Hotel 4* em apto duplo standard com café da manhã buffet.
5- Transfers Aeroporto / Hotel / Aeroporto.
6- Ingressos conforme roteiro.
7- Deslocamento em Portugal em ônibus de luxo exclusivo para o grupo.
8- Coordenador de viagem da Ponto de Partida Turismo durante a viagem no destino.
9- Guia local em Lisboa e Porto.
10- Seguro viagem de USD 80.000,00 por passageiro.
11- Kit viagem.
PASSEIOS INCLUÍDOS:
1- City tour em Lisboa com guia local.
2- Show de Fado em Lisboa com transporte e jantar (sem bebidas).
3- Visita a Cidade de Sintra.
4- Missa na Cidade de Fátima.
5- Visita a Cidade de Coimbra.
6- Passeio de barco em Aveiro.
7- City tour em Porto com guia local.
8- Passeio de barco no Rio Douro.
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INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: EUR 2.190,00 COM TAXAS
DE EMBARQUE.
PARCELAMENTO:
NOVEMBRO/21: ENTRADA DE EUR 438,00 + 04 X DE EUR 438,00
ENTRADA DE R$ 2.847,00 + 04X DE R$ 2.847,00 + PARCELA FINAL*
DEZEMBRO/21: ENTRADA DE EUR 547,50 + 03 X DE EUR 547,50
ENTRADA DE R$ 3.558,75 + 03X DE R$ 3.558,75 + PARCELA FINAL*
JANEIRO/22: ENTRADA DE EUR 730,00 + 02 X DE EUR 730,00
ENTRADA DE R$ 4.745,00 + 02X DE R$ 4.745,00 + PARCELA FINAL*
FEVEREIRO/22: ENTRADA DE EUR 1.095,00 + 01 X DE EUR 1.095,00
ENTRADA DE R$ 7.117,50 + 01X DE R$ 7.117,50 + PARCELA FINAL*
MARÇO/22: A VISTA EUR 2.190,00
A VISTA R$ 14.235,00 + PARCELA FINAL*
ABRIL/22: PARCELA FINAL*
FORMA DE PAGAMENTO:
ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO + PARCELA FINAL DE AJUSTE A PAGAR CONFORME
VARIAÇÃO CAMBIAL A PARTIR DA DATA DE FECHAMENTO DO CONTRATO.
CÂMBIO PRÉ – FIXADO DO DIA 27/10/2020 Á R$ 6,50.
*O câmbio acima mencionado é utilizado para base de cálculo do contrato. Ao final do
parcelamento será apurado a variação cambial do período e caso necessário será
adicionado mais uma parcela ao final do contrato para quitação da diferença, se houver.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
- Bebidas durante as refeições.
- Refeições não mencionadas.
- Não Inclui ingresso de Museus, Teleférico, Aquário e outros que não esteja nos itens incluídos.
- Extras de caráter pessoal (telefone, gorjetas, lavanderia, etc.).
- Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens.
- O preço exclui quaisquer serviços ou ingressos que não estejam expressamente mencionados no
item serviços incluídos.
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES:
1 - PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO, com vencimento 6 meses após o retorno da viagem.
2 - VACINA DA FEBRE AMARELA não é exigida, mas recomendamos. Você pode tomar esta
vacina em qualquer posto de saúde, porém é necessário que troque a sua carteirinha em um posto
da ANVISA pela Carteira Internacional de Vacinação.
3 - DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro.
4 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações,
cortes, substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes, item
que terá prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de voos, por força
maior, alheios à vontade da operadora, não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito
a descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado, elaborado
e contratado EXPONTANEAMENTE e antecipadamente, dentro de situações normais de: clima,
tráfego, mecânica e política. Qualquer decisão terá como prioridade: a segurança dos viajantes; a
continuação da viagem, a conclusão do roteiro.
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Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou
ocorrências climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e trem,
quando houver.
A realização da viagem com o número inferior ao previsto será opcional para a operadora ou esta
devolverá os valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações.
5 - O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso
contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de
valores.
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