
 

 

 

REVEILLON EM LISBOA  
PERIODO 27/12 a 03/01/2018 

 

Incluso: 

 Passagem aérea: Natal/ Lisboa/ Natal 

 Hospedagem: 6 noites em Lisboa, com café da manhã Buffet, em apartamento 

duplo ou triplo, em hotel 4*ou 5*; 

 Traslado Aeroporto /Hotel /Aeroporto; 

 Visita panorâmica em Lisboa; 

 Assistência por guia local. 

PROGRAMA: 
27 dez – 19h:50m Apresentação no Aeroporto Aluízio Alves –São Gonçalo  
Vôo Natal/Lisboa – vôo noturno 5K17 22h:50m - Embarque com destino a Lisboa. 
28 dez – Chegada em Lisboa às 08:45 horas com city tour - Tour pela história e tradição de 
Lisboa. Visita ao bairro de Belém, passando pelos seus monumentos simbólicos e atrações, 
como: o Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos e a Fábrica 
dos famosos Pastéis de Belém. Posteriormente, o tour segue para o centro histórico, onde 
se desfrutará de um passeio panorâmico pela cidade e Avenida da Liberdade. Chegada ao 
hotel e acomodação. À noite, recomendamos como opcional: jantar típico (bebidas 
incluídas) acompanhado de show de fado e folclore. 
29 dez – Lisboa – Opcional Tour:Óbidos – Batalha – Nazaré – FátimaCafé da manhã. 
Partida para Óbidos - vila medieval genuinamente guardada até aos nossos dias entre as 
suas muralha e tradições reais. Tempo para passeio pelas suas ruas. O percurso continua 
até Nazaré - vila piscatória de incríveis praias, onde almoçaremos (almoço incluído). Em 
seguida, visita da colossal igreja gótica da Batalha. Continuamos nosso tour com destino a 
Fátima, um importante centro de fé e peregrinação Católica. Visita ao Santuário onde se 
deram as aparições de Nossa Senhora de Fátima aos Três Pastorinhos. Lá, você poderá 
visitar os túmulos dos pastorinhos, a Capela das Aparições e a nova Igreja da Santíssima 
Trindade. Regresso a Lisboa. 
30 dez –Lisboa – Opcional Tour:Azeitão com Caves José Maria da Fonseca –Arrábida – 
Setúbal-Freeport.Café da manhã. Partida para Costa Azul e Serra da Arrábida. Começamos 
por conhecer a vila de Azeitão, onde se visitam as Caves/Museu de um dos 
maisantigos produtores de vinho em Portugal, com prova de vinhos. Saída em direção à 
Serra da Arrábida - local de contemplação da deslumbrante reserva natural, contrastando 
com o azul das vistas panorâmicas sobre o Oceano Atlântico. Parada em Setúbal, para 
almoço (não incluído).Como sugestão de pratos: arroz de marisco, peixe frescogrelhado, 
caldeirada ou choco frito. Partida para o Freeport - maior shopping outlet da Europa, onde 
o passageiro encontrará as melhores marcas e os melhores preços. Regresso a Lisboa. 
31dez – Lisboa – Dia Livre – Opcional FREEPORT Café da manhã. Dia livre para atividades 
de caráter pessoal. Opcional de meio-dia de visita ao Freeport Outlet. Pela manhã, 
atravessando a Ponte Vasco da Gama (a mais longa da Europa com os seus 17km de 
extensão), chegaremos ao maior shopping outlet da Europa, onde se encontra as melhores 



 

 

marcas aos melhores preços. Inaugurado a 9 de Setembro de 2004, com mais de 75000 m2, 
o Freeport apresenta um centro de exposições, 19 restaurantes e cerca de 140 lojas das 
marcas internacionais mais luxuosas. Tempo livre para almoço (não incluído). À tarde, 
regresso a Lisboa. À noite, festa e ceia de Reveillon (opcional). 
01 jan –Lisboa – Dia Livre. 
02 jan – Lisboa – Opcional Tour de Sintra, Cabo da Roca e Cascais. Café da manhã. 
Sugerimos passeio às lindas vilas portuguesas de Sintra e Cascais. O Tour começa com a 
visita ao Palácio Nacional de Queluz. Continuação do passeio para a romântica vila de 
Sintra, freqüentada durante séculos pela realeza e artistas nacionais e internacionais. 
Conheça o seu patrimônio natural e arquitetônico único e não deixe de provar os doces 
tradicionais. Partida para o Cabo da Roca - ponto mais ocidental da Europa Continental, 
continuando pelo litoral (Guincho e Boca do Inferno). Tempo livre em Cascais, outrora vila 
piscatória e estação de veraneio para a nobreza e monarquia vinda de toda a Europa. 
Panorâmica pelos Jardins do Cassino do Estoril. Regresso a Lisboa pela via marginal junto às 
praias. 
03 Jan – Lisboa/Natal – voo diurno 5k18 14h30m. Café da manhã e check-out. Translado ao 
aeroporto de Lisboa para embarque com destino a Natal. Chegada às 19h10 m e fim dos 
nossos serviços. 

 
PREÇOS DE LANÇAMENTO: 
 
Preços por pessoa: 

HOTÉIS 
 

DUPLO/TRIPLO SUPL.SINGLE SUPL.1ªCLASSE SUPL.EXECUTIVA 

Vila Galé 
Ópera**** 

R$ 3.998,00 R$ 1.080,00 R$ 4.950,00 R$ 3.150,00 

Vip Arts**** 
 

R$ 4.298,00 R$ 1.080,00 R$ 4.950,00 R$ 3.150,00 

D.Pedro***** 
 

R$ 5.398,00 R$ 1.890,00 R$ 4.950,00 R$ 3.150,00 

1º CHD dos 2 aos 11 anos R$ 3.330,00 (partilhando o mesmo quarto dos pais). 

 
 

 

Não Incluso: 

 Taxas de Embarque (R$360 – Neto) – Valor a ser pago na entrada; 

 Taxas de Combustível (R$720 – Neto) - Valor financiado junto com o saldo; 

 Taxas hoteleiras em Lisboa (1€ por pessoa e noite); 

 Seguro Obrigatório Europeu (R$176 – Neto) - Valor financiado junto com o 

saldo; 

 Opcional: Show de Fado com jantar; Opcional: Sintra, Cabo da Roca e Cascais; 

Opcional: Fátima, Nazaré e Óbidos; Opcional: Azeitão com Caves JMF, Arrábida, 

Setúbal e Freeport; 



 

 

 

  Parcelamento: Entrada + 9 parcelas mensais sem juros (Desconto 5% à vista) 

 

HOTÉIS DUPLO/TRIPLO 

Vila Galé Ópera****  ENTRADA R$1.159,00 + 9 X R$ 455,00 

VipArts****  ENTRADA R$1.369,00 + 9 X R$ 465,00 

D.Pedro*****  ENTRADA R$1.740,00 + 9 X R$ 546,00 
 
Preços e condições sujeitos a reajustes. Acomodação no regime de café da manhã, em quarto duplo ou triplo em 
hotelna cidade de Lisboa. Assistência de guia local.Visita à cidade conforme programa. 

OS VALORES DESCRITOS NÃO INCLUEM TAXA TURÍSTICA MUNICIPAL DE LISBOA (1€ POR DIÁRIA E 
PESSOA), A PAGAR NO MOMENTO DO CHECK-OUT DO HOTEL. CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS NÃO PAGAM. 
Condições especificas de fretamento e gerais : 
Os horários dos vôos indicados estão sujeitos a aprovação governamental (Portugal e Brasil) e poderão ser 
alterados até confirmação dos “slots” no Brasil e na Europa. Cancelamento de viagem: Até 91 dias do início da data 
da viagem 25%, entre 90 a 30 dias do início da data da viagem 50% e menos de 30 dias do início da data da viagem 
100% do custo total do pacote. Parcelamento em CARTÃO DE CRÉDITO OU CHEQUES.  

 

 

CIRCUITO PORTUGAL, LISBOA, FÁTIMA, COIMBRA, 

PORTO, COM SANTIAGO DE COMPOSTELA 

(ESPANHA) 
 

 

 

 
Visitando: Lisboa, Fátima, Coimbra, Porto, Santiago e Aveiro 

Incluso: 

 Passagem aérea: Natal/ Lisboa/ Natal 

 Hospedagem: 6 noites com café da manhã Buffet (2 noites em Lisboa + 4 noites 

no Porto) em apartamento duplo ou triplo, em hotel 4*; 

 Circuito em ônibus de turismo, com guia acompanhante; 

 Traslado Aeroporto /Hotel /Aeroporto; 

 Visita panorâmica em: Lisboa, Porto e Santiago de Compostela; 

 Cruzeiro no rio Douro (1 hora). 

PROGRAMA: 

27 dez – 19h:50m Apresentação no Aeroporto Aluizio Alves –São Gonçalo  
Vôo Natal/Lisboa – vôo noturno 5K17 22h:50m - Embarque com destino a Lisboa. 
28 dez – Chegada em Lisboa as 08:45 horas com city tour -Tour pela história e tradição 
de Lisboa. Visita ao bairro de Belém, passando pelos seus monumentos simbólicos e 
atrações, como: o Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos 
e a Fábrica dos famosos Pastéis de Belém. Posteriormente, o tour segue para o centro 
histórico, onde se desfrutará de um passeio panorâmico pela cidade e Avenida da 



 

 

 

Liberdade. Chegada ao hotel e acomodação. À noite, recomendamos como opcional: 
jantar típico (bebidas incluídas) acompanhado de show de fado e folclore. 
29 dez – Lisboa-Fátima-Coimbra-Porto - Café da manhã e check-out. Início da viagem 
em direção ao Norte. Parada em Fátima - importante centro de fé e peregrinação 
Católica. Visita do Santuário onde se deram as apariçõesde Nossa Senhora de Fátima 
aos Três Pastorinhos. Lá, você poderá visitar os túmulos dos pastorinhos, a Capela das 
Aparições e a nova Igreja da Santíssima Trindade.  Almoço livre. Após o almoço, partida 
para Coimbra, onde faremos uma visita panorâmica da cidade universitária, primeira do 
país e uma das mais antigas da Europa (Séc XIII). Visita à biblioteca da Joanina. Chegada 
ao Porto e acomodação em hotel. 
30 dez – Porto-Santiago de Compostela-Guimarães-Porto - Café da manhã. Início da 
viagem até Santiago de Compostela, na Galiza-Espanha. Este é um dos mais importantes 
locais de peregrinação cristã, onde afluem os “Caminhos de Santiago”, utilizados por 
peregrinos oriundos de todo o mundo. Visita da Catedral e centro histórico da cidade 
classificada como Patrimônio Mundial pela Unesco. Continuação da viagem para 
Guimarães, berço da pátria portuguesa e Patrimônio Cultural da Humanidade. Visita 
panorâmica pela cidade, centro histórico e Castelo. Regresso ao Porto. 
31 dez – Porto com city tour + Cruzeiro -Café da manhã. Visita à cidade do Porto, capital 
do Norte, banhada pelo Rio Douro. O Tour começa com o Cruzeiro das Pontes. A melhor 
forma de admirar a cidade é navegando nas águas do Rio Douro, com panorâmicas da 
zona histórica da Ribeira, monumentos e pontes. Em seguida, visita ao centro histórico, 
onde se poderá conhecer importantes patrimônios reconhecidos pela Unesco: Sé 
Catedral, Torre dos Clérigos, Estação Ferroviária de São Bento (famosa pelos seus 
azulejos), a Livraria Lello (ano 1906), o Mercado do Bolhão ou o Café Majestic. 
Panorâmica pela Praça da Batalha, Rua de Santa Catarina, Avenida dos Aliados e zona da 
Ribeira. Visita a uma das Caves onde poderá conhecer a históriae sabor do Vinho do 
Porto, através da degustação. À noite, festa e ceia de Reveillon (opcional). 
01 jan – Porto – Dia livre Café da manhã. Dia livre para atividades de caráter pessoal. 
02 jan – Porto – Aveiro-Nazaré-Óbidos-Lisboa Café da manhã e check-out. Saída em 
direção a Aveiro - a “Veneza Portuguesa”. Aveiro é conhecida pelo encanto dos seus 
canais de água, coloridos barcos tradicionais denominados “Moliceiros”(embarcações 
típicas), casas pintadas em tons de pastel e tranquila atmosfera urbana. A viagem 
continua em direção à Nazaré, vila tradicionalmente piscatória, de incríveispraias. Visita 
panorâmica pela vila e Sítio da Nazaré. Paragem em Óbidos - vila medieval 
genuinamente preservada entre as suas muralhas e tradições reais. Tempo livre para 
passeionas suas ruas. Partida em direção à cidade de Lisboa. Chegada ao hotel e 
acomodação. 
03 Jan – Lisboa / Natal – vôo diurno 5K18 14h30 Café da manhã e check-out. Traslado 
ao aeroporto de Lisboa para embarque com destino a Natal. Chegada às 19 h10 e fim 
dos nossos serviços. 
  

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
PREÇOS DE LANÇAMENTO: 

Preços por pessoa: 

HOTÉIS VILA 
GALÉ**** 
 

DUPLO/TRIPLO SUPL.SINGLE SUPL.1ªCLASSE SUPL.EXECUTIVA 

Pacote R$5.198,00 R$ 1.620,00 R$ 4.950,00 R$ 3.150,00 
1º CHD dos 2 aos 11 anos R$ 3.330,00 (partilhando o mesmo quarto dos pais). 

 
 

 

 Não Incluso: 

 Taxas de Embarque (R$360 – Neto) – Este valor será pago na entrada; 

 Taxas de Combustível (R$720 – Neto) - Este valor será financiado junto com o 

saldo; 

 Taxas hoteleiras em Lisboa (1€ por pessoa e noite); 

 Seguro Obrigatório Europeu (R$176 – Neto) - Este valor será financiado junto 

com o saldo; 

 Opcional: Show de Fado com jantar; 

 Festa de Reveillon 

Parcelamento: Entrada + 9 parcelas mensais sem juros (Desconto 5% à vista) 

 

HOTÉIS VILA GALÉ **** 
LISBOA E PORTO 
 

 ENTRADA R$ 1.675,00 + 9 X R$ 531,00 
 

Preços e condições sujeitos a reajustes. Acomodação no regime de café da manhã, em quarto duplo ou triplo em 
hotelna cidade de Lisboa. Assistência de guia local.Visita à cidade conforme programa. 

OS VALORES DESCRITOS NÃO INCLUEM TAXA TURÍSTICA MUNICIPAL DE LISBOA (1€ POR DIÁRIA E 
PESSOA), A PAGAR NO MOMENTO DO CHECK-OUT DO HOTEL. CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS NÃO PAGAM. 
Condições especificas de fretamento e gerais : 
Os horários dos vôos indicados estão sujeitos a aprovação governamental (Portugal e Brasil) e poderão ser 
alterados até confirmação dos “slots” no Brasil e na Europa. Cancelamento de viagem: Até 91 dias do início da data 
da viagem 25%, entre 90 a 30 dias do início da data da viagem 50% e menos de 30 dias do início da data da viagem 
100% do custo total do pacote. Parcelamento em CARTÃO DE CRÉDITO OU CHEQUES. 

 
 

 
Dorinha  

(84) 99135 0746(WhatsApp) / 3206 5616  


