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Inscrições

A inscrição nas viagens é feita na Secção Administrativa e de Apoio, preferencialmente através do e-mail  
administrativa@mais.pt.

A realização de cada viagem só fica garantida com a inscrição do n.º mínimo de participantes ou conforme divulgado 
no programa da viagem. Inscreva-se com a maior brevidade possível.

Pagamento

O pagamento pode ser efetuado de uma única vez, por cheque, cartão de débito ou transferência bancária para o 
IBAN PT50 0018 0000 0029 5061 0019 6. Neste último caso, é obrigatório enviar o documento comprovativo para a 
Secção Administrativa e de Apoio.

Também pode ser feito em prestações mensais, até ao limite indicado em cada viagem, por meio da emissão de 
cheques à ordem do Mais Sindicato. O primeiro com a data da inscrição e os restantes com o dia 26 dos meses seguintes 
e consecutivos. As prestações mensais que implique cheques emitidos para movimentação nos meses do ano de 2023, 
sofrem um acréscimo no valor indicado no quadro seguinte, por cada participante e por cada mês.

A inscrição só é considerada definitiva quando a viagem estiver integralmente paga.

Não se aceitam pagamentos em numerário.

 Notas

Alteração de preços – os preços divulgados estão baseados nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data 
da divulgação dos programas, pelo que estão sujeitos a alterações que resultem da variação dos custos de transportes ou 
combustível, de direitos, impostos, flutuações cambiais, taxas de aeroporto e segurança, hoteleiras, de turismo, IVA, etc.

Desistências – qualquer pedido de desistência só pode ser apreciado quando apresentado por escrito, com indicação 
do nome completo e n.º de sócio, identificação da viagem e motivos. Se nos for comunicada até 90 dias antes do inicio 
da viagem, não terá qualquer penalização e o sócio é reembolsado da totalidade da verba paga. Se nos for comunicada 
dentro de 90 dias antes da realização da viagem, terá sempre uma penalização de acordo com o valor indicado pela 
agência de viagens.

A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR ou outro, negativo à COVID-19, não poderá ser considerado 
motivo de cancelamento sem custos por parte dos participantes.

Condições de Inscrição e pagamento
das Viagens 2022

Viagem Agência Data Preço Preço Acréscimo Máximo  
Destino Voos  Duplo Individual prestações  prestações  
     mensais mensais
     2023

Roménia e Bulgária Oásis Travel 20 a 30 de maio 1.660€ 1.940€ 5,00 € 10
 Lufthansa (via Frankfurt) 10 noites
    
Escandinávia Pinto Lopes 4 a 12 de junho 2.485€ 2.970€ 5,00€ 12
e Fiordes da Noruega TAP 8 noites
  
Circuito na Croácia Abreu 19 a 26 de junho 2.060€ 2.420€ 5,00€ 10
 Lufthansa (via Munique) 7 noites

Munique e Áustria Oásis 11 a 17 de julho 2.010€ 2.555€ 5,00€ 10
 TAP 

Circuito à Irlanda Pinto Lopes 17 a 24 de julho 1.815€ 2.165€ 5,00€ 10
 TAP 7 noites

Côte D'Azur Pinto Lopes 26 de setembro a 2 outubro 1.845€ 2.140€ 5,00€ 10
e  Riviera Italiana TAP 6 noites 
    
Argentina Tryvel 14 a 28 outubro 5.125€ 5.930€ 5,00€ 18
e Chile  Iberia (via Madrid) 12 noites 

Jordânia  Tryvel 13 a 22 novembro 2.935€ 3.775€ 5,00€ 12
 Turkish Airlines (via Istambul) 8 noites

City Break Lusanova 14 a 16 de outubro 750€ 819€ 5,00€ 4
Marrakech TAP 



Roménia e Bulgária

1.º Dia | 20 maio
Lisboa | Frankfurt | Sófia
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque assisti-
das pelo representante OASIStravel 
que acompanhará toda a viagem e 
partida em voo regular Lufthansa, 
com destino a Sófia, pelas 05h05 
(escala em Frankfurt das 09h05 às 
10h05). Chegada a Sófia pelas 13h15, 
assistência e transporte para o hotel 
no centro da cidade. Tarde livre para 
repouso ou primeiros passeios a pé 
pela cidade. Jantar e alojamento no 
Hotel Anel 5*. 

 
2.º Dia | 21 maio
Sófia | Rila | Sófia (200Kms)
Pequeno-almoço. Saída para visita 

de dia inteiro a Sófia e a Rila, incluin-
do o almoço. No centro da cidade 

iremos conhecer um pouco mais 
da história desta capital e admirar 
os seus principais locais: a Catedral 
de Alexander Nevski (entrada) que 
domina a cidade, a Igreja de S. Jorge 
(entrada) que é o monumento bizan-
tino melhor preservado da cidade, a 
Igreja russa de S. Nicolau (entrada), 
a Igreja-catedral Sveta Nedelya 
(entrada) e a Mesquita Banya Bashi. 
Sófia é também famosa pelas suas 
fontes minerais e jardins de grande 
vegetação. Durante a tarde, visita 
às montanhas de Rila, localizadas a 
cerca de 140Kms da capital e as mais 
elevadas da península balcânica. 
Visita do Museu e Igreja do Mosteiro 
Rila. Fundado no século X pelos se-
guidores do santo eremita Ivan Rilsky, 
é um espetáculo para os olhos e para 
a alma. É o mais notável e grandioso 
santuário Cristão da Bulgária. Após 

um grande incêndio, o mosteiro foi 
totalmente reconstruído no século 
XIX. Regresso a Sófia, jantar em 
restaurante local. Alojamento no 
Hotel Anel 5*.

3.º Dia | 22 maio
Sófia | Plovdiv | Veliko Tarnovo 
(361 Kms)
Pequeno-almoço. Partida de Sófia 

em direção à segunda maior cidade 
búlgara: Plovdiv. Visita da cidade. A 
sua arquitetura é uma mistura das 
influências do Período Romano e 
Renascentista do século XIX. Visita 
do Teatro e Fórum Romano, com 
as suas imponentes muralhas que 
datam do séc. II A.C.. Após a visita, 
continuação da viagem em direção 
a Veliko Tarnovo. Almoço durante as 
visitas. Jantar. Alojamento no Yantra 
Grand Hotel 4*.

4.º Dia | 23 maio
Veliko Tarnovo |  Ruse | Bucareste 
(185Kms) 
Pequeno-almoço. Visita de Veliko 

Tarnovo, provavelmente a cidade 
mais espetacular de toda a Bulgária. 
Construída nas montanhas, está 
repleta de ruínas da antiga cidadela 
medieval de Tsarevets, residência da 
família real na época. Visita da Forta-
leza de Tsarevets. Veliko Tarnovo foi a 
capital medieval do país até ao final da 
opressão Otomana em 1396. Passeio 
pela rua dos mais antigos comercian-
tes de artesanato local – Samovodska 
Charshia. Após as visitas, saída para 
Ruse, onde nos esperam o autocarro e 
guia romenos. Almoço e continuação 
da viagem em direção a Bucareste, 
também conhecida como “Pequena 
Paris do Leste”, fundada em 1459 nas 
margens do rio Dambovita. À chega-

da, visita panorâmica à capital romena. 
Passaremos pelo Arco do Triunfo, pela 
Praça Vitória onde se encontra a sede 
do governo romeno e pela Praça 
da Revolução onde foi derrubado o 
ditador Nicolae Ceausescu. Jantar em 
restaurante local. Alojamento no Hotel 
Mercure Bucharest 4*.

5.º Dia | 24 maio
Bucareste | Curtea de Arges
Vale de Olt | Cozia / Sibiu (300kms)
Pequeno-almoço. Saída em direção 

a Curtea de Arges, a primeira capital da 
região de Valáquia, assim denominada 
desde 1330.  Visita do Mosteiro de Cur-
tea de Arges (entrada incluída) cons-
truído entre 1512-1517, considerado 
um dos mais famosos monumentos 
arquitetónicos da região. Almoço 
durante as visitas. Continuação da 
viagem pelo Vale de Olt e através dos 

Cárpatos, até Sibiu, com uma breve 
paragem em Cozia para visitar o seu 
mosteiro local (entrada incluída) data-
do de 1388 e de grande importância 
para a história da Valáquia. Chegada a 
Sibiu para visita do centro antigo da 
cidade, uma das mais ricas da região, 
construída por saxónicos. Durante 
esta visita pedestre ao centro, pas-
saremos pelos principais locais de 
interesse tais como: a Catedral Cató-
lica de estilo barroco, a Ponte de Liar, 
a Praça Antiga e a Igreja Evangélica 
construída no séc. XIV no local de uma 
outra antiga igreja românica. Jantar e 
alojamento no Hotel Ramada 4*. 

6.º Dia | 25 maio
Sibiu | Sighisoara | Biertran
| Piatra Neamt (300kms)
Pequeno-almoço. Saída para 

Sighisoara. Chegada e início da 

Preço por pessoa
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O preço inclui: 
n  Passagem aérea em voos Lufthansa Lisboa / Sofia + Bucareste / 

Lisboa, via Frankfurt, em classe económica;
n  Taxas de segurança, aeroporto e combustível (€126 à data de 

24/08/2021, valor a reconfirmar à data de emissão); 
n  Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
n  Estadia de 10 noites em hotéis de 4* / 5* (os mencionados ou 

similares) incluindo o pequeno-almoço diário; 
n  Pensão completa do jantar do 1.º dia ao almoço do último dia, num 

total de 20 refeições conforme mencionado no programa, incluindo 
água às refeições e um jantar com espetáculo de folclore; 

n  Uma garrafa de água por pessoa às refeições; 
n  Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guia local em 

português durante todo o circuito;
n  Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até 

Lisboa;
n  Todas as visitas e entradas nos monumentos com visitas realizadas 

no seu interior, como seja: 
Catedral Alexander Nevski de Sófia; Igreja-Catedral Sveta Nedelya; 
Mosteiro de Rila (mosteiro e museu); Teatro Romano de Plovdiv; 
Fortaleza de Tsarevets em Veliko Tarnovo; Mosteiro de Curtea de 
Arges; Mosteiro de Cozia; Centro Histórico de Sighisoara; Museu 
de História de Sighisoara (incl.Torre do Relógio e Museu das Ar-
mas); Fortaleza de Biertran, Igreja Negra de Brasov; Primeira Escola 
Romena em Brasov; Igreja de São Nicolau em Brasov; Castelo de 
Bran; Mosteiros de Bucovina (Voronet e Agapia); Castelo de Peles; 
Mosteiro de Sinaia; Parlamento em Bucareste;

n  Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA, à taxa em vigor à data de 
24/08/2021;

n  Seguro de viagem VIP com Capital MIP € 60.000, incluindo cober-
turas extra por motivos COVID-19;

n  Gratificações a guias e motoristas;
n  Serviço de bagageiros (1 mala por pessoa);
n  Bolsa e livro de viagem com informações detalhadas sobre a viagem 

e o destino.

O preço não inclui:
n  Quaisquer serviços não mencionados na rubrica  “O preço inclui” e 

extras efetuados durante a estadia tais como telefonemas, minibar, 
lavandaria, bebidas durante as refeições, para além da água.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

Notas
Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer 
ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados 
para estas datas. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em 
caso de significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais 
taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável o cartão de cidadão/passaporte com a validade 
mínima de 6 meses após início da data da viagem.

visita da fortaleza de Sighisoara, 
tratando-se da cidade-fortaleza mais 
bem preservada da Europa da época 
medieval, remontando ao século XIII. 
Aqui destacamos a Torre do Relógio 
(entrada incluída) com 64m de altura 
e o seu Museu de Armas Medievais 
e Sala da Tortura (entrada incluída). 
A Escadaria Coberta, a casa onde 
nasceu o Conde Drácula e a antiga 
Igreja da Colina (a mais antiga cons-
trução de Sighisoara). Continuação 
para Biertran, antigo bispado, onde 
visitaremos a Igreja Fortificada de 
estilo gótico. Almoço em restaurante 
local durante as visitas.  Ao final da 
tarde, chegada a Piatra Neamt, antiga 
capital da Moldávia do príncipe Este-
vão, o Grande. Jantar e alojamento 
no Hotel Central Plaza 4*.

7.º Dia | 26 maio
Piatra Neamt (240Kms) 
Pequeno-almoço. Saída para a 

região de Bucovina, situada a norte 
de Piatra Neamt, no extremo norte 
do país, é especialmente conhecida 
pelos seus mosteiros pintados nas 
paredes exteriores com belos frescos 
dos sécs. XV e XVI, representando 
santos e profetas, cenas da vida de 
Jesus, imagens de anjos e demónios, 
paraíso e inferno. Durante a visita 
que realizaremos hoje, visitaremos 
o Mosteiro de Voronet (construído 
em 1487 por Estevão o Grande) e 

o Mosteiro de Agapia (construído 
entre 1642 e 1644 por Vasile Lupo). 
Dependendo do tempo disponível, 
poderemos ainda visitar os Mosteiros 
de Sucevita e/ou Moldovita. Almoço 
durante as visitas.

Ao final da tarde, regresso ao hotel, 
jantar e alojamento.

8.º Dia | 27 maio
Piatra Neamt | Bicaz | Lacu Rosu
| Brasov (247Kms)  
Pequeno-almoço. Partida para Sul, 

atravessando a Garganta de Bicaz, 
com almoço durante o percurso. 
Breve paragem em Lacu Rosu. Con-
tinuação de viagem com destino a 
Brasov. Passeio pelo centro antigo 
da cidade, com visita à Igreja de S. 
Nicolau e à primeira escola romena.
Após a visita, transporte para o hotel. 

Jantar em restaurante local. Aloja-
mento no Hotel Aro Palace 5*.

9.º Dia | 28 maio
Brasov | Bran | Sinaia | Bucareste 
(202Kms)
Pequeno-almoço. Visita da Igreja 

Negra, maior monumento religioso de 
estilo gótico do país e do sudoeste da 
Europa, o qual funciona como museu 
e tem um órgão de 4000 tubos e uma 
rica coleção de tapetes da Anatólia. 
Partida de Brasov em direção a Bran 
para visita da cidade. Visita do Castelo 
de Bran, onde dizem que terá vivido 
Vlad Tepes, a fonte de inspiração para 
a personagem da lenda Drácula. A 
mais famosa estância de montanha da 
Roménia, também conhecida como a 
“Pérola dos Cárpatos”, passando a fron-
teira da Roménia para a Bulgária. Aqui 

visitaremos o famoso Castelo-Palácio 
de Peles, que é, sem dúvida, o mais 
magnífico castelo romeno. Antiga 
residência de Verão do Rei Carol, foi 
construído no final do séc. XIX em 
madeira, pedra, mármores e tijolo, 
numa combinação entre os estilos 
renascentista alemão e renascentis-
tas inglês e italiano, e ainda barroco 
alemão, rococó, hispano-mourisco e 
turco. Visitaremos ainda o Mosteiro 
de Sinaia, construído em 1695 num 
estilo muito característico romeno: 
Brancovenesc. Almoço e continuação 
da viagem em direção Bucareste. Che-
gada a Bucareste ao final do dia. Jantar 
de despedida em restaurante local 
acompanhado de músicas e danças 
folclóricas. Regresso ao hotel e aloja-
mento no Hotel Mercure Bucharest 4*.

 
10.º Dia | 29 maio
Bucareste
Pequeno-almoço. Visita da cidade 

de Bucareste, incluindo o almoço. 
Começamos pelo imponente Pa-
lácio do Parlamento, antigamente 
denominado “A Casa do Povo”, e o 
segundo maior edifício do mundo a 
seguir ao Pentágono, com uma im-
pressionante área de 65.000m2, mais 
de 1.000 salas, 2 parques subterrâneos 
e, alegadamente, um bunker nuclear. 
Jantar e alojamento no Hotel Mercure 
Bucharest 4*. 

11.º Dia | 30 maio
Bucareste / Lisboa
Pequeno-almoço. Dia inteiramente 

livre em Bucareste para passear pela 
cidade ou efetuar algumas visitas 
adicionais mais detalhadas ao gosto 
de cada passageiro. O/A guia-acompa-
nhante OASIStravel estará naturalmen-
te disponível para dar todo o apoio 
sobre os locais a visitar. Almoço. Em 
hora a combinar, transporte do hotel 
para o aeroporto Henry Coanda, em 
Bucareste. Formalidades de embarque 
e partida às 18h35 em voo regular 
Lufthansa com destino a Portugal, via 
Frankfurt. Escala das 20h05 às 21h40 
e chegada ao aeroporto de Lisboa 
pelas 23h40.



1.º Dia | 4 junho
Lisboa | Estocolmo 
Comparência no aeroporto de Lisboa 

120 minutos antes da partida e embar-
que às 07h com destino a Estocolmo. 
Chegada pelas 12h15, assistência nas 
formalidades de desembarque e transfer 
ao hotel. Almoço. Segue-se City-Tour 
panorâmico. Jantar. Alojamento no 
Hotel Courtyard by Marriott Stockholm.

2.º Dia | 5 junho
Estocolmo 
Pequeno-almoço. Visita à capital 

da Suécia, cidade conhecida como 
a “Veneza do Norte” por estar cons-
truída sobre 14 pequenas ilhas de um 
vasto arquipélago que conta com 
cerca de 24.000 ilhas. Visita interior 
à Câmara Municipal, onde todos 
os anos se realiza a cerimónia de 

entrega dos prémios Nobel, Edifício 
da Ópera, Palácio Real, Grand Hotel, 
Parlamento e Cidade Nova. Visita a 
Gamla Stan, com a Catedral, ruelas 
típicas e o Render da Guarda no 
Palácio Real (caso se realize). Visita 
ao Museu do Vasa, navio de guerra 
sueco naufragado na viagem inau-
gural. Almoço entre as visitas. Jantar. 
Alojamento.

3.º Dia | 6 junho
Estocolmo | Lillehammer (620 

Kms)
Pequeno-almoço. Partida em dire-

ção a Lilehammer. Situada junto ao 
lago Mjosa, o maior da Noruega, Lil-
lehammer é um dos centros de esqui 
mais conhecidos da Escandinávia e 
ficou célebre pelos Jogos Olímpicos 
de Inverno de 1994. Almoço durante 

o percurso. Breve visita. Jantar. Alo-
jamento no Hotel Molla. 

4.º Dia | 7 junho
Lillehammer | Lom | Pollfoss 
| Geiranger | Loen (430 Kms)
Pequeno-almoço. Viagem através 

do vale de Gudbrandsdalen, com 
as suas povoações rurais e ligadas 
à lenda de Peer Gynt. Passagem por 

Otta e chegada a Lom. Paragem 
e tempo para visita a esta bonita 
povoação encravada entre altas 
montanhas, com a sua Stavkyrkje. 
Continuação por Pollfoss. Almoço. 
Prosseguimento para Geiranger pela 
Estrada das Águias e embarque em 
cruzeiro pelo Geirangerfjord, que, 
situado entre as majestosas monta-
nhas e infinitas cascatas, entre elas 

Escandinávia e Fiordes   da Noruega

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 
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O preço inclui:

n Assistência nas formalidades de embarque;

n Passagem aérea em classe económica, em voo regular TAP, com direito a 
uma peça de bagagem até 23 kg e respetivas taxas de aeroporto, segu-
rança e combustível (€50): Lisboa/Estocolmo (duração aproximada 04h15) 
Oslo/Lisboa (duração aproximada 04h05);

n Circuito em autocarro de turismo;

n Passeio no comboio Flamsbana; 

n Travessias de ferryboat mencionadas e cruzeiros nos Fiordes (Geirangerfjord 
e Sognefjord); 

n Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou similares;

n Movimento de malas nos hotéis – 1 mala por pessoa; 

n Pensão completa, desde de o almoço do 1.º dia ao almoço do último (9 
almoços e 8 jantares) no total de 17 refeições;

n Acompanhamento por guia Pinto Lopes Viagens durante todo o circuito;

n Guia local falando Português ou Espanhol para as visitas de Estocolmo, 
Bergen e Oslo;

n Entrada na Câmara Municipal e Museu do Vasa em Estocolmo, Casa / Museu 
Grieg, Funicular em Bergen e Museu Fram em Oslo;

n Taxas hoteleiras, serviços e IVA;

n Seguro de viagem VIP com Capital MIP € 60.000, incluindo coberturas extra 
por motivos COVID-19.

O preço não inclui:

n  Bebidas às refeições;

n  Opcionais, extras de caráter pessoal e tudo o que não estiver mencionado 
como incluído.

Notas
Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer 
ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para estas 
datas. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas 
oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável o cartão de cidadão/passaporte com a validade mínima 
de 6 meses após início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

“As Sete Irmãs” e o “Véu Nupcial”, 
possui um característico formato 
em “S”. Desembarque em Hellesylt e 
continuação até Loen, cidade situada 
nas margens do Nordfjord. Jantar. 
Alojamento no Hotel Loenfjord.

5.º Dia | 8 junho
Loen | Briksdal | Skey | Flam 
| Stalheim (280 Kms)
Pequeno-almoço. Saída com des-

tino a Briksdal, no Parque Nacional 
de Jostedalsbreen, onde se encontra 
o maior glaciar da Europa, com 500 
km2 de superfície e camadas de 
gelo de 700 m de espessura. Ex-
cursão, a pé, ao Glaciar de Briksdal. 
Continuação para Skey. Almoço. 
Prosseguimento para Flam, pito-
resca povoação entre montanhas e 

junto ao Aurland Fiorde. Passeio no 
comboio mais famoso da Escandi-
návia – Flamsbana, na zona de Flam, 
que é reconhecido a nível mundial 
pela engenharia norueguesa e atra-
vessa vales com paisagens incríveis. 
Continuação para Stalheim. Jantar. 
Alojamento no Hotel Stalheim.

6.º Dia | 9 junho
6º Dia • Stalheim – Flam (Cruzei-

ro) – Gudvangen – Voss – Bergen 
(180 Kms)

Pequeno-almoço. Saída para em-
barque e navegação pelo Sognefjord, 
o Fiorde dos Sonhos, conhecido 
como o “rei dos fiordes” e conside-
rado o maior do mundo, com os 
seus 204 km de comprimento e 
1.308 metros de profundidade. 

Desembarque em Gudvangen e 
continuação por Voss até Bergen. 
Almoço no percurso. Chegada a 
Bergen e apresentação da cidade. 
Subida ao funicular “Floibanen” para 
uma panorâmica de Bergen e visita 
ao mercado do peixe e das flores. 
Tempo livre. Jantar. Alojamento no 
Thon Hotel Orion.

7.º Dia | 10 junho
Bergen | Hardangerfjord
 | Voringfossen | Geilo (300 Kms)
Pequeno-almoço. Manhã dedi-

cada à visita a Bergen, capital da 
região dos fiordes. Antiga capital e 
segunda maior cidade do país, inte-
grou também a Liga Hanseática e foi 
sempre uma porta de entrada para 
os fiordes. É uma joia protegida por 
sete montanhas, sete fiordes e pelo 
mar. Especial destaque para Bryggen, 
o antigo centro de comércio da 
cidade, onde os barcos atracavam.
Destaque ainda para as igrejas e visita 
à casa do famoso compositor Edvard 
Grieg. Após o almoço, percorreremos 
a estrada panorâmica que bordeia 
o Hardangerfjord, com paisagens 
incríveis. Visita à fantástica catarata 
de Voring. Subida para o planalto 
Hardanger Vidda, a 1.800 metros de 
altitude, um dos parques naturais 

mais famosos da Noruega, que sur-
preende pela sua vegetação, lagoas 
e rios, em direção a Geilo. Chegada 
a este pitoresco povoado convertido 
ao turismo. Jantar. Alojamento no 
Hotel Bardola.

8.º Dia | 11 junho
Geilo | Oslo (220 Kms)
Pequeno-almoço. Partida para 

Oslo. Almoço, seguido de visita à 
antiga capital Viking, com panorâ-
mica pelos principais monumentos: 
Câmara Municipal (onde se realiza 
a entrega do Prémio Nobel da Paz); 
Fortaleza de Akershus; Catedral; 
Ministérios; Palácio Real; Gran Hotel; 
Edifício da Ópera, entre outros. Visita 
ao Parque Frogner, com as impres-
sionantes esculturas de Gustav Vi-
geland; Península de Bigdoy; Museu 
Fram; e centro da cidade. Jantar. 
Alojamento no Thon Hotel Oslofjord.

9.º Dia | 12 junho
Oslo | Lisboa
Pequeno-almoço. Tempo livre 

com acompanhamento do nosso 
guia. Almoço. Em horário a combinar 
localmente, transfer ao aeroporto 
para embarque às 18h45 em voo re-
gular com destino a Lisboa. Chegada 
pelas 21h50.



1.º Dia | 19 junho
Lisboa | Zagreb

Comparência no Aeroporto de Lisboa 
120 minutos antes da hora de partida 
e embarque às 06h15 em avião LUF-
THANSA – voo LH1781 – com des-
tino a Munique. Chegada às 10h15.  
Formalidades de transito. Partida às 
11h55 em avião LUFTHANSA – voo 

LH1726 – com destino a Zagreb. 
Chegada às 12h55. Formalidades de 
desembarque. Almoço em restau-
rante local. Início da visita a Zagreb, 
com panorâmica pela baixa da 
cidade e visita ao Cemitério Mirogoj. 
Continuação para a alta da cidade, 
passando pela Catedral e pelas 
Igrejas de St. Marks e St. Catherine. 

Regresso à baixa para visitar o Merca-
do ao Ar Livre de Dolac. Continuação 
para o Hotel International  4*. Jantar 
no hotel. Alojamento.

2.º Dia | 20 junho
Zagreb | Plitvice National Park

Pequeno-almoço. Transporte para 
visita ao Plitvice National Park: lo-

calizado numa floresta profunda e 
misteriosa conhecida como “Jardim 
do Diabo” entre Zagreb e Zadar, 
com 19,5 hectares de bosques, la-
gos e cascatas, é um dos principais 
pontos turísticos da Croácia, sendo 
o parque nacional mais antigo da 
Europa. Incontáveis   cascatas e águas 
estranhamente claras e coloridas 

Circuito na Croácia

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 
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tornam-no um paraíso natural. 
Almoço em restaurante local. Re-
gresso para Zagreb. Jantar no hotel. 
Alojamento.

3.º Dia | 21 junho
Zagreb | Zadar | Split  (435 Kms)

Pequeno-almoço. Início da viagem 
com destino à Costa da Dalmácia. 

Chegada a Zadar. Visita a esta ma-
ravilhosa cidade. Situada no cora-
ção do Adriático, Zadar é a capital 
da Dalmácia há séculos e hoje é 
o centro da região. É uma cidade 
monumento, rodeada por muralhas 
históricas, um tesouro de riqueza 
arqueológica e monumental dos 
tempos antigos e medievais, do Re-



nascimento e de muitas realizações 
arquitectónicas contemporâneas, 
como o primeiro Órgão do Mar do 
mundo. Almoço em restaurante 
local. Continuação da viagem com 
destino a Split ,  a maior e mais 
importante cidade da Dalmácia. É 
também a segunda maior cidade 
da Croácia, uma mistura de vida 
moderna e história antiga. Chegada 
ao Hotel Art  4*. Jantar no hotel. 
Alojamento.

4.º Dia | 22 junho
Split

Pequeno-almoço. Início da visita a 
Split que, com uma orla marítima 
movimentada e ruínas que datam 
do Império Romano, tornam esta 
cidade antiga um dos destinos tu-
rísticos de crescimento mais rápido 
na Croácia. Almoço em restaurante 
local. Tarde livre para vivenciar por 

si esta cidade maravilhosa. Jantar 
no hotel. Alojamento.

5.º Dia | 23 junho
Split | Mali Ston | Dubrovnik
(230 kms)

Pequeno-almoço. Início da viagem 
com destino a Dubrovnik. Paragem 
e visita a Mali Ston, fundada em 
1335 como parte da República de 
Ragusa (Dubrovnik) e destinada a 
protegê-la, com um impressionante 
arranjo de muralhas e torres, que 
constituem o sistema de fortaleza 
mais longo da Europa, estendendo-
-se por 5 km e incluindo 40 torres 
e cinco fortalezas. Mundialmente 
conhecida também pelas suas os-
tras da mais alta qualidade. Visita a 
um Viveiro de Ostras, que começa 
com um passeio de barco saindo da 
baía de Mali Ston, onde será servida 
uma taça de conhaque local acom-

panhada por figos secos. Depois 
de um curto cruzeiro explicativo, 
haverá uma demonstração com 
degustação no meio da baía de Mali 
Ston, acompanhada por uma taça de 
vinho local. Almoço em restaurante 
local. Continuação da viagem com 
destino a Dubrovnik. Início da visita 
de cidade, num passeio que mos-
trará os melhores locais da Cidade 
Velha e revelará por que Dubrovnik é 
frequentemente intitulada de “Pérola 
do Adriático“: Cidade Velha, Fonte de 
Onofrio, Igreja de St.Blaise, Palácio de 
Sponza, Mosteiro Franciscano, a Ca-
tedral com seu famoso Tesouro e o 
Palácio do Reitor. Chegada ao Hotel 
Lero 4* .Jantar no hotel. Alojamento.

6.º Dia | 24 junho
Dubrovnik (Ilhas Elaphiti)

Pequeno-almoço. Em hora a de-
terminar, embarque para início do 

passeio às Ilhas Elaphiti a bordo de 
barco exclusivo. Almoço a bordo. 
As Ilhas Elaphiti são um pequeno 
arquipélago constituído por várias 
ilhas que se estendem a noroeste 
de Dubrovnik, abençoadas com uma 
floresta exuberante e afloramentos 
rochosos brancos que realçam os 
azuis e verdes profundos do Adriá-
tico. Após o passeio, desembarque 
e transporte de regresso ao hotel. 
Jantar no hotel. Alojamento.

7.º Dia | 25 junho
Dubrovnik

Pequeno-almoço. Início do passeio 
ao Vale Konavle, uma área rural pró-
xima à cidade de Dubrovnik. Durante 
o passeio nesta região, visita à Torre 
Sokol, um castelo medieval fasci-
nante no topo de uma colina; visita 
a um tradicional e antigo moinho;  
prova de vinhos numa vinícola local, 
situada no verde “Paraíso de Konavle”, 
e local ideal para explorar a história 
do vinho de Konavle onde os produ-
tores locais usam os métodos tradi-
cionais de vinicultura e vinificação, 
assim como as modernas técnicas 
de vinificação na elaboração dos 
excelentes vinhos Maraština, Plavac 
mali e a prestigiosa denominação de 
Malvasia de Dubrovnik, mas também 
Merlot e Cabernet Sauvignon. Almo-
ço em restaurante local. Regresso ao 
hotel. Jantar no hotel. Alojamento.

8.º Dia | 26 junho
Dubrovnik | Lisboa

Pequeno-almoço. Parte da manhã 
livre. Os quartos terão de ser deso-
cupados até às 11hh00 ou até à hora 
determinada pelo hotel.
Em hora a determinar, transporte 
para restaurante local. Almoço. 
Transporte para o Aeroporto de Du-
brovnik. Assistência nas formalidades 
de embarque. Partida às 16h40 em 
avião LUFTHANSA – voo LH1711 – 
com destino a Munique. Chegada 
às 18h15.  Formalidades de transito. 
Partida às 19h30 em avião LUFTHAN-
SA – voo LH1780 – com destino a 
Lisboa. Chegada às 21h40. 

O preço inclui:

n Passagem aérea em classe económica nos percursos mencionados;

n Taxas de aeroporto, combustível e segurança no valor de € 68,13, sujeitas 
a alteração até à data de emissão dos bilhetes;

n Franquia de 1 mala por pessoa (restrições de peso e medida) – máx. 23 kg ;

n Estadia nos Hotéis indicados ou similares, em quartos duplos, com pe-
queno almoço;

n 15 refeições conforme mencionadas no itinerário em restaurantes ou 
nos hotéis (nota: tanto as cidades como os locais das refeições no itine-
rário – restaurante ou hotel – são meramente indicativos; poderão ser 
alterados, de forma a acomodar da melhor forma possível o respectivo 
itinerário diário);

n Transporte e Visitas, conforme mencionadas e descritas no itinerário;

n Guia de língua Portuguesa (no caso de impossibilidade, será providenciado 
Guia de língua Espanhola) durante todo o percurso;

n Seguro Multiviagens VIP (MIP 100.000,00€); incluindo Condição Especial 
Proteção COVID-19;

n Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;

n Bagageiros nos hotéis (exceptuando aqueles que não dispõe deste serviço);

n Gratificações;

O preço não inclui:

n  Bebidas às refeições;

n  Opcionais, extras de caráter pessoal e tudo o que não estiver mencionado 
como incluído.

Notas
Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer 
ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para estas 
datas. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas 
oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável o cartão de cidadão/passaporte com a validade mínima 
de 6 meses após início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes



1.º Dia | 11 julho
 Lisboa | Munique 
Encontro no aeroporto de Lisboa 

120 minutos antes da partida. For-
malidades de embarque e partida 
às 08h50 em voo TAP com destino a 
Munique. Chegada às 12h50, assis-
tência e transporte para o restauran-
te local onde se irá realizar o almoço. 
Visita panorâmica da cidade de Mu-
nique, capital do estado alemão da 
Baviera, no sudeste do país. Durante 
a visita, iremos passar pela Praça 
principal da cidade com a famosa 
Câmara Municipal (Rathaus), o Teatro 
da Ópera (exterior) e a residência dos 

príncipes da Baviera (exterior). Insta-
lação no Hotel Courtyard Marriott 
East 4*. Jantar e alojamento.

2.º Dia | 12 julho
Munique |  Innsbrück (255 Kms)
Pequeno-almoço. Saída em di-

recção a Innsbruck, passando por 
Neuschwanstein para visita do seu 
famoso castelo. Construído por Luís 
II da Baviera no século XIX, o Castelo 
de Neuschwanstein foi inspirado 
na obra do seu amigo e protegi-
do, o grande compositor Richard 
Wagner. A arquitectura do castelo 
possui um estilo fantástico, o qual 

serviu de inspiração ao “Castelo da 
Cinderela”, símbolo dos estúdios 
Disney. À chegada será dado algum 
tempo livre e almoço em restau-
rante local. Visita do Castelo e con-
tinuação em direcção a Innsbruck. 
Instalação no Hotel Grauer Baer 4*. 
Jantar e alojamento.

3.º Dia | 13 julho
Innsbrück | Salzburgo (225 Kms)
Pequeno-almoço. Saída para visita 

da cidade de Innsbruck, capital do 
estado do Tirol da Áustria. O nome 
tem origem no rio Inn que atra-
vessa o centro da cidade. A cidade 

está rodeada por altas montanhas. 
Durante a visita iremos conhecer o 
centro pitoresco e o Museu de Arte 
Popular Tirolês –Volkskunstmuseum, 
que se encontra no antigo convento 
dos franciscanos que data, aproxima-
damente, de 1560. Após a visita, será 
dado algum tempo livre e almoço 
em restaurante local. Saída em direc-
ção a Salzburgo. Instalação no Hotel 
Imlauer 4*. Jantar e alojamento.

4.º Dia | 14 julho
Salzburgo
Pequeno-almoço. Saída para visita 

da região Salzkammergut, uma das 

zonas mais pitorescas da Áustria. Pas-
sagem e visita da aldeia Mondsee, fa-
mosa pelo filme “Música no Coração” 
e onde gravaram várias partes do 
filme; visita ainda da aldeia St. Wolf-
gang, que fica no coração da região 
do Salzkammergut, emoldurada por 
montanhas imponentes e banhada 
pelo Wolfgangsee, lago de águas 
límpidas, de um azul turquesa que 
mais parece ter sido pintado com 
aguarelas. Embarque num barco 
para fazer a travessia de St. Wolfgang 
a St. Gilgen. Almoço em restaurante 
local. Regresso a Salzburgo e visita 
panorâmica da cidade natal do com-

positor Mozart e cenário do filme 
“Música no Coração”. É a cidade mais 
visitada da Áustria depois de Viena. 
Regresso ao hotel, jantar e aloja-
mento.

5.º Dia | 15 julho
Salzburgo | Melk | Durnstein 
|  Viena (340 Kms)
Pequeno-almoço. Saída em di-

recção a Melk para visita da Abadia. 
Chegada a Melk e almoço em restau-
rante local. Visita da Abadia de Melk, 
incrustada numa colina sobre o Rio 
Danúbio, é vista de praticamente 
toda a cidade. Antigo palácio dos 

Munique e Áustria

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 
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O preço inclui:
n Passagem aérea em classe turística em voos regulares TAP Lisboa / Mu-

nique + Viena / Lisboa, com direito ao transporte de 1 mala até 23 Kg;
n Taxas de segurança, aeroporto e combustível (a reconfirmar/atualizar 

à data de emissão dos bilhetes);
n Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
n Estadia de 6 noites em hotéis 4*, os mencionados ou similares, in-

cluindo o pequeno-almoço diário;
n Pensão completa do almoço do 1.º dia ao jantar do 6º dia, num total 

de 12 refeições como mencionado no programa;
n Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guias locais em 

língua portuguesa (ou espanhola);
n Entradas em todos os locais visitados no seu interior, nomeadamente:
n Castelo de Neuschwanstein;
n Museu Tirolês;
n Passeio de barco pelo Lago Wolfgangsee;
n Abadia de Melk;
n Palacio de Schonbrunn;
n Concerto de Valsas de Viena;
n Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA;
n Seguro de viagem Especial OASIStravel (incluindo seguro de can-

celamento e capital MIP 60.000€) incluindo coberturas extra por 
motivos COVID-19;

n Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;
n Bolsa OASIStravel com documentação de viagem e informações 

detalhadas sobre a viagem e o destino;
n Audio-guias durante todo o circuito;
n Gratificações a guias e motoristas.

O preço não inclui:
n  Bebidas às refeições;
n  Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente menciona-

dos no presente itinerário e extras de carácter pessoal (ex. telefone-
mas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.).

Notas
Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer 
ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados 
para estas datas. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em 
caso de significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais 
taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável o cartão de cidadão/passaporte com a validade 
mínima de 6 meses após início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

Babenbergs, ou casa de campo, não 
se sabe ao certo, a Abadia foi funda-
da em 1089, ou seja, há quase 1000 
anos! Sofreu incêndios, inclusive na 
sua famosa biblioteca, e a sua versão 
barroca foi terminada no séc. XVIII. 
Não sofreu muito nas duas grandes 
guerras, sendo protegida pelos seus 
monges, o que é um verdadeiro mi-
lagre. O acesso à abadia é feito por 
uma colina um pouco íngreme. Após 
a visita, continuação em direcção a 
Durnstein onde faremos um breve 
passeio. Seguiremos para Viena, 

instalação no Hotel Wimberger 4*. 
Jantar e alojamento.

6.º Dia | 16 julho
Viena
Pequeno-almoço. Saída para visi-

ta da cidade de Viena, com os seus 
luxuosos palácios de imperadores 
e compositores que marcaram a 
historia da musica, como Mozart, 
Strauss,  Beethoven e Haydn. É 
também a herança dos Habsburgos 
– que governaram Viena durante 
600 anos. Iremos conhecer o cen-

tro de Viena, a Avenida Ring com 
os seus monumentos, o Palácio 
Hofburg (residência de inverno 
dos Habsburgos) onde faremos 
um breve passeio pelo pátio, a 
Casa Hundertwasser, o Palácio Bel-
vedere onde também faremos um 
breve passeio pelo parque do pa-
lácio. Almoço em restaurante local. 
Visita ao Palácio de Schonbrunn, 
considerado o Versailles da Áustria. 
O Palácio foi residência de Verão da 
família real. O dia de hoje terminará 
com um concerto com Valsas de 

Viena, uma excelente forma de nos 
despedirmos da cidade. Ao final da 
tarde, regresso ao hotel, jantar e 
alojamento.

7.º Dia |17 julho
Viena | Lisboa
Pequeno-almoço. Dia livre para as 

últimas visitas ou compras. Em hora 
a combinar, transporte para o aero-
porto. Formalidades de embarque 
e partida às 19h55 em voo directo 
TAP com destino a Lisboa. Chegada 
a Lisboa às 22h30.



Irlanda - A Ilha Esmeralda

1.º Dia | 17 julho
Dublin 
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da partida. 
Embarque às 07h05 com destino 
a Dublin. Chegada pelas 09h55 à 
capital irlandesa, cidade fundada em 
princípios do séc. IX como um dos 
maiores assentamentos vikings fora 
da Escandinávia. Assistência nas for-

malidades de desembarque e início 
das visitas pelo Phoenix Park, o maior 
parque de cidade da Europa com um 
muro de 11 km, local de encontro e 
descontração de dubliners e turistas. 
Almoço. Continuação para a Guin-
ness Storehouse, fundada em 1759, 
onde visitaremos o museu interativo 
que explica o processo de fabricação 
da cerveja Stout mais consumida no 

mundo. Jantar. Alojamento no hotel 
Staycity Dublin Mark Street 4*.

2.º Dia | 18 julho
Dublin
Pequeno-almoço. Visita panorâ-

mica com passagem pelos jardins, 
monumentos e edifícios mais em-
blemáticos da cidade: Castelo de 
Dublin, residência oficial dos repre-

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 
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sentantes ingleses até 1922 e, ainda 
hoje, usado em ocasiões de impor-
tância nacional; bairro georgiano, um 
dos mais elegantes da Europa do séc. 
XVIII; Catedral de São Patrício (visita 
interior); Christ Church, catedral mais 
antiga da Irlanda; O’Connell Street, 
a avenida mais importante e movi-
mentada de Dublin; Trinity College, 
fundado em 1592 pela Rainha Isabel 

I; e Temple Bar, zona boémia da cida-
de. Almoço durante as visitas. Tempo 
livre para desfrutar da cidade. Jantar. 
Alojamento.

3.º Dia | 19 julho

Dublin | Cashel | Middleton | Cork 
(280 Kms)
Pequeno-almoço. Saída para Ca-

shel. Visita a um dos principais mo-

numentos da Irlanda – a Rock of 
Cashel. Este baluarte rochoso foi o 
símbolo do poder real e clerical, por 
mais de um milénio. Almoço. Conti-
nuação para Middleton para visita à 
Destilaria da Jameson, o mais famoso 
whiskey da República da Irlanda, 
seguida de prova. Esta antiga desti-
laria, em funcionamento até 1975, é 
provavelmente a melhor e a mais fiel 



demonstração de todo o processo de 
elaboração do whiskey na Europa. 
Partida para Cork, cidade atravessada 
pelo rio Lee, hoje dividido em dois 
canais principais. Panorâmica com 
destaque para a rua de São Patrício, 
uma ampla avenida com proeminen-
tes edifícios, a Câmara Municipal, a 
Catedral Católica de Santa Maria e 
a Catedral da Igreja da Irlanda de S. 
Finbarr. Jantar. Alojamento no Clay-
ton Hotel Cork 4*. 

4.º Dia | 20 julho
Cork | Bunratty | Cliffs of Moher
| Galway (260 Kms)
Pequeno-almoço. Saída para Bun-

ratty. Visita ao Castelo, datado do 
séc. XV e uma das maiores atrações 
turísticas da Irlanda. Visita também 
ao Bunratty Folk Park, um parque 
onde podemos admirar a recriação 
do dia-a-dia de um antigo povoado 
irlandês. Almoço. Continuação para 
os Penhascos de Moher. Estes pe-
nhascos elevam-se a uma altura de 
200 metros acima do mar ao longo 
da costa, por 8 km. Continuação para 
Galway, cidade universitária onde 
encontramos, no seu centro históri-
co, ruas estreitas repletas de lojas e 

animados pubs. Jantar. Alojamento 
no The Hardiman Hotel 4* .

5.º Dia | 21 julho
Galway | Connemara | Clifden 
| Sligo (260 Kms)
Pequeno-almoço. Saída para a 

região do Parque Nacional de Con-
nemara, famoso pela beleza dos seus 
lagos, montanhas e turfeiras. Visita à 
Abadia de Kylemore, uma preciosa 
mansão neogótica, habitada desde 
1920 por freiras beneditinas vindas 
de Ypres, na Bélgica. Almoço. Con-
tinuação pela cidade de Clifden. 
Continuação para Sligo. Jantar. Alo-
jamento no The Glasshouse Hotel 4*.

6.º Dia | 22 julho
Sligo | Donegal | Londonderry 
| Belfast (250 Kms)
Pequeno-almoço. Partida para 

Donegal. Desfrute da belíssima 
paisagem que inspirou o poeta e dra-
maturgo W.B. Yeats, que se encontra 
sepultado no Cemitério de Drumcli-
fe, na Montanha de Benbulben. 
Continuação para os penhascos de 
Slieve League conhecidos por serem 

considerados as falésias mais altas da 
Europa. Paragem para apreciar estas 
deslumbrantes paisagens costeiras. 
Prosseguimento para Londonderry, 
a segunda maior cidade do Ulster. 
Em 546, S. Columbano fundou aqui 
um mosteiro, tendo apelidado o 
local de “Doire”, que viria mais tarde 
a transformar-se em “Derry”. Em 1613, 
a cidade foi essencialmente “coloni-
zada” por um grémio londrino. Por 
esta razão incorporou-se o prefixo 
“London”. No entanto, a maioria dos 
irlandeses continua a chamar-lhe 
apenas Derry. Panorâmica pela 
cidade, passando por Guilhall, um 
imponente edifício neogótico do 
séc. XIX e um dos mais importantes 
da região; Diamond, a praça princi-
pal; e muralhas da cidade. Visita ao 
Memorial do Domingo Sangrento e 
às pinturas murais que celebrizaram 
a luta entre católicos e protestantes. 
Almoço entre visitas. Continuação 
para Belfast. Após o jantar, passeio 
a pé ao Crown Licor Saloon, o pub 
mais emblemático da cidade. Aloja-
mento no  Hotel Holiday Inn Belfast 
City Center 4*. 

O preço inclui:

n  Passagem aérea em classe económica, em voo regular TAP, com direito 
a uma peça de bagagem até 23 kg e respetivas taxas de aeroporto, 
segurança e combustível (€150): Lisboa - Dublin (duração aproximada 
02h50); Dublin - Lisboa (duração aproximada 02h45); 

n  Assistência nas formalidades de embarque;

n  Circuito em autocarro de turismo;

n  Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou similares; 

n  Movimentos de malas nos hotéis – uma mala por pessoa; 

n  Pensão completa, desde o almoço do 1.º dia ao almoço do ultimo dia 
(8 almoços e 7 jantares) no total de 15 refeições;

n  Acompanhamento por guia Pinto Lopes Viagens durante todo o circuito;

n  Guia local falando Português ou Espanhol para a visita a Dublin;

n  Entrada na Catedral de S. Patrício e Guinness Storehouse em Dublin, 
Rock of Cashel, Destilaria da Jameson, Castelo de Bunratty, Penhascos 
de Moher, Abadia de Kylemore e Calçada dos Gigantes;

n  Taxas hoteleiras, serviços e IVA;

n  Seguro de viagem VIP com Capital MIP € 60.000 incluindo Condição 
Especial Proteção COVID-19;

O preço não inclui:

n  Bebidas às refeições; 

n  Opcionais, extras de caráter particular e tudo o que não estiver men-
cionado como incluído.

Notas
Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer 
ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para 
estas datas. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de 
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável o passaporte com a validade mínima de 6 meses 
após início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

7.º Dia | 23 julho
Belfast | Calçada dos Gigantes 
| Belfast (305 Kms)
Pequeno-almoço. Saída com desti-

no à Calçada dos Gigantes, uma das 
maravilhas naturais da Irlanda. Visita a 
esta estrutura natural, constituída por 
mais de 37.000 colunas de basalto, 
formada há mais de 60 milhões de 
anos. Almoço entre visitas. Regresso 
a Belfast. Jantar e alojamento.

8.º Dia | 24 julho
Belfast | Dublin (avião) | Lisboa 
Pequeno-almoço. Visita panorâmi-

ca à capital da Irlanda do Norte, com 
especial destaque para a Câmara Mu-
nicipal, edifício imponente que data 
de 1906; Ópera; Catedral de Santa 
Ana; Queen´s University, a universi-
dade mais prestigiada da Irlanda do 
Norte; e os estaleiros navais Harland 
& Wolff, onde foi construído o Titanic, 
entre outros. Almoço entre visitas. 
Em horário a combinar localmente, 
transfer ao aeroporto de Dublin para 
embarque às 19h30 em voo regular 
com destino a Lisboa. Chegada pelas 
22h15. 



1.º Dia | 26 setembro
Lisboa | Nice
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da parti-
da. Embarque em voo regular com 
destino a Nice. Chegada e assistência 
nas formalidades de desembarque. 
Almoço. Visita à capital da Côte d’Azur, 
com destaque para a Praça Massena,  o 

Passeio dos Ingleses e a Avenida Mar-
ginal. Visita ao Museu Nacional Marc 
Chagall, que exibe a maior coleção 
de obras deste pintor, com telas, de-
senhos, esculturas, vitrais e mosaicos. 
Este edifício foi concebido para alber-
gar as 17 telas da “Mensagem Bíblica”. 
Jantar. Alojamento no Hotel Mercure 
Nice Centre Grimaldi 4*. 

2.º Dia | 27 setembro
Nice | Menton | Mónaco | Èze 
| Nice (60 Kms)
Pequeno-almoço. Saída para Men-

ton, cidade conhecida pelo seu 
Festival de Citrinos caracterizado por 
figuras elaboradas com laranjas e 
limões, ao longo dos seus jardins e 
ruas. Continuação para o Mónaco pela 

Côte d'Azur e Riviera Italiana

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 

26 |  S E T E M B R O
  2  |  O U T U B R O

€ 1.845  

€ 2.140       

Media Cornija, estrada panorâmica 
com belas vistas sobre o Mediterrâ-
neo. Deixe-se deslumbrar por este 
Principado, pendurado num rochedo 
com cerca de 2 km2, um reduto de 
milionários e de jogadores de casino, 
paraíso fiscal e porto de iates transa-
tlânticos. Visita, a pé, à cidade antiga, 
com passagem pelo Museu Oceano-

gráfico, Jardins do Palácio, Catedral e 
Palácio dos Príncipes. Tempo livre para 
fotografar Monte Carlo do miradouro 
do palácio. Almoço durante as visitas. 
Regresso a Nice, passando por Èze, vila 
medieval localizada num pico rochoso 
com vista para o Mediterrâneo, que se 
desenvolveu em torno das ruínas do 
castelo. Jantar. Alojamento.

3.º Dia | 28 setembro
Nice | Cannes | Saint Paul de Vence 
| Grasse | Nice (125 Kms)
Pequeno-almoço. Saída em dire-

ção a Cannes, cidade onde se realiza 
um dos mais antigos e prestigiados 
festivais de cinema do mundo, o 
Festival de Cannes. Panorâmica pela 
avenida Croisette. Prosseguimento 
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O preço inclui:

n  Passagem aérea em classe económica, em voo regular TAP, com direito 
a uma peça de bagagem até 23 kg e respetivas taxas de aeroporto, se-
gurança e combustível (€ 55): Lisboa/Nice (duração aproximada 02h25) 
– Milão/Lisboa (duração aproximada 02h50);

n  Assistência nas formalidades de embarque;

n  Circuito em autocarro de turismo;

n  Comboio nas Cinque Terre; 

n  Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou similares;

n  Movimento de malas nos hotéis – uma mala por pessoa; 

n  Pensão completa, desde o almoço do 1.º dia ao almoço do último (7 
almoços e 6 jantares) no total de 13 refeições; 

n  Acompanhamento por guia Pinto Lopes Viagens durante todo o circuito;

n  Guia local falando Português ou Espanhol para a visita a Nice e Génova;

n  Entrada no Museu Nacional Marc Chagall em Nice, Museu Internacional 
do Perfume em Grasse e Catedral e Castelo Sforza em Milão; 

n  Cinque Terre Card;

n  Taxas de entrada nas cidades italianas;

n  Taxas hoteleiras, serviços e IVA;

n  Seguro de viagem VIP com Capital MIP € 60.000, incluindo Condição 
Especial Proteção COVID-19.

O preço não inclui:

n  Bebidas às refeições;

n  Opcionais, extras de caráter particular e tudo o que não estiver mencio-
nado como incluído.

Notas 
 Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer ligeiras 
alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para estas datas. Os 
valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações 
cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável o cartão de cidadão/passaporte com a validade mínima 
de 6 meses após início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

6.º Dia | 01 outubro
Sestri Levante | Golfo do Tigullio | 
Sestri Levante (105 Kms)
Pequeno-almoço. Dia dedicado ao 

Golfo de Tigullio que possui algumas 
das paisagens mais fascinantes da 
Riviera Italiana, estando delimitado a 
noroeste por Portofino e a sudeste por 
Sestri Levante. Caminhada de cerca 
de 5 kms à beira-mar, desde Santa 
Margherita, vila resultante da junção 
das antigas aldeias Pescino e Corte, 
no séc. XIX, a Portofino, considerado 
o mais famoso e elegante destino 
de férias da Ligúria. Almoço durante 
as visitas. Regresso a Sestri Levante. 
Jantar. Alojamento. 

7.º Dia | 2 outubro
Sestri Levante | Milão (Avião)
| Lisboa (240 Kms)
Pequeno-almoço. Saída para Milão. 

Visita à capital italiana da moda, dos 
negócios e das finanças, com desta-
que para a Catedral gótica, galerias 
Vittorio Emanuele e Castelo Sforza. Al-
moço durante as visitas. Tempo livre. 
Em horário a combinar localmente, 
transfer ao aeroporto para embarque 
em voo regular com destino a Lisboa.

para Saint Paul de Vence, uma cida-
de cujas muralhas foram mandadas 
construir por Francisco I. Localizada 
num afloramento rochoso, é certa-
mente uma das cidades mais boni-
tas de Provence, local frequentado 
por famosos como Matisse, Chagall 
ou Yves Montand. Continuação para 
Grasse, capital mundial dos perfu-
mes, conhecida também como a 
“varanda do Mediterrâneo”. Visita 
ao Museu Internacional do Perfu-
me, criado em 1989, que permite 
aos visitantes descobrir a história 
e originalidade da indústria dos 

perfumes. Destaque ainda para a 
Catedral de Notre Dame du Puy. 
Almoço durante as visitas. Regresso 
a Nice. Jantar. Alojamento.

4.º Dia | 29 setembro
Nice | Génova | Sestri Levante 
(250 Kms)
Pequeno-almoço. Saída para 

Génova, capital da Ligúria. Visita pe-
donal ao centro histórico com des-
taque para o Palazzo Ducale, antiga 
residência do doge de Génova que 
atualmente funciona como centro 
de exposições e conta com algumas 

lojas, bares e restaurantes, a Catedral 
gótica de San Lorenzo construída 
entre os séc. XII e XIV, dedicada ao 
santo padroeiro da cidade São João 
Batista, a Piazza de Ferrari, principal 
praça da cidade com a majestosa 
fonte de bronze de 1936. Almoço 
durante as visitas. Continuação para 
Sestri Levante. Jantar. Alojamento 
no Hotel Grande Albergo 4*.

5.º Dia | 30 setembro
Sestri Levante | As Cinque Terre 
| Sestri Levante (170 Kms)
Pequeno-almoço. Visita pedonal 

por “Cinque Terre”. Monterosso al 
Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola 
e Riomaggiore são as cinco aldeias 
que dão nome àquela zona e se 
mantêm há séculos numa excelen-
te localização virada para o mar. O 
velho carreiro Sentiero Azzurro, do 
qual é possível avistar as diversas vi-
nhas que produzem o vinho branco 
seco da região “Cinque Terre”, liga as 
aldeias cada vez menos populosas 
através da costa. Passeio de com-
boio pelas aldeias. Almoço durante 
as visitas. Regresso a Sestri Levante. 
Jantar. Alojamento. 



Argentina e Chile

1.º Dia | 14 outubro
Lisboa | Madrid | Buenos Aires

Comparência no aeroporto de Lisboa 
120 minutos antes da partida. Formali-
dades de embarque assistidas por um 
colaborador da Tryvel, e partida pelas 
16h45 em voo regular Ibéria, com 
destino a Madrid. 19h10 – Chegada a 
Madrid, tempo de escala e transbor-
do.23h55 - Continuação da viagem 
para Buenos Aires. Refeições a bordo.
 

2.º Dia | 15 outubro
Buenos Aires

07h35 – Chegada a Buenos Aires. 
Assistência e transfer para o Hotel 
Grand View 4*. Check in, pequeno-
-almoço e tempo para descansar 
nos quartos.

Almoço no hotel e início da visita 
panorâmica da cidade de Buenos 
Aires, com passagem na Av. 9 de 
Julho, o Teatro Colón, o Obelisco, 
a Diagonal e a Plaza de Mayo, para 
visita da Catedral Metropolitana, nas 
proximidades da Casa Rosada, a Casa 
do Governo e do Cabildo. Regresso 
ao hotel. Jantar e alojamento.

3.º Dia | 16 outubro
Buenos Aires | Colónia do Sacra-

mento (Uruguai) | Buenos Aires
Pequeno-almoço. Transfer ao cais 

para embarque no Buquebus, atra-
vessando o Ria da Plata até Colónia do 
Sacramento. Visita desta cidade que 
foi fundada em 1680 pelo português 
Manoel Lobo, no marco das constantes 

lutas entre Portugal e Espanha pelo 
domínio do Río da Plata. Colónia está 
localizada junto às margens do Rio da 
Prata. Almoço em restaurante. Regres-
so no Buquebus a Buenos Aires. Jantar 
e alojamento.

4.º Dia | 17 outubro
Buenos Aires
Pequeno-almoço. Continuação da 

visita de Buenos Aires. Visitaremos as 
ruas do Tango e o tradicional bairro 
de San Telmo e a zona do Parque La-
zama a caminho de La Boca. Passeio 
pelo Caminito, visitando galerias de 
artesanato com paragens para fotos. 
Passeio pelo porto de La Boca. Visi-
taremos Palermo, bairro residencial 
com parques e elegantes edifícios. 

Finalmente, na sofisticada Recoleta,  
encontramos o Museu Nacional de 
Belas Artes, a Igreja de Nossa Senho-
ra do Pilar, junto a elegantes cafés 
e restaurantes. Almoço no hotel. 
Passeio de barco no Tigre e tempo 
livre para últimos passeios no centro 
de Buenos Aires. Jantar com show 
de tango em Restaurante. Ao ritmo 
das melodias de Gardel e Piazzola, 
bailarinos profissionais dão corpo ao 
mais puro tango, num espetáculo de 
grande sensualidade e beleza artísti-
ca. Regresso ao hotel e alojamento.

5.º Dia | 18 outubro
Buenos Aires | Ushuaia
Pequeno-almoço. Transporte para 

o aeroporto e embarque em voo 

doméstico das Aerolineas Argentinas 
com destino a Ushuaia. Chegada 
pelo final da manhã e transporte para 
o Hotel Fueguino 4*. Almoço. Saída 
para visita de meio-dia, ao Parque 
Nacional da Tierra del Fuego, onde 
faremos um passeio no famoso Com-
boio do Fim do Mundo, uma antiga 
e elegante formação de carruagens 
com amplas janelas, puxadas por 
uma locomotora a vapor, e passeio 
de 8 km até ao Parque Nacional Tierra 
del Fogo. Durante o trajeto podemos 
observar a Cascata Macarena, a 
Cascata do Rio Pipo e Puente Que-
mado. Continuação da viagem, em 
autopullman, pelo Parque Nacional 
Tierra de Fogo, com destaque para 
a sua flora e fauna, e suas colónias 

de castores, de coelhos e de visons, 
até chegar à Bahía de Lapataia, onde 
termina a Ruta Nacional 3. Regresso 
ao Hotel. Jantar e alojamento.

6.º Dia | 19 outubro
Ushuaia
Pequeno-almoço. Saída para ex-

cursão aos Lagos Escondido e Fag-
nano, para descobrir a fascinante 
geografia dos Andes Fueguinos e os 
picos das suas montanhas. Almoço 
em restaurante. Navegação no Canal 
Beagle. No percurso desfrutaremos 
da paisagem que envolve o Canal – a 
cidade de Ushuaia e as montanhas 
– e navegaremos junto às pequenas 
ilhotas do Canal habitadas por Lobos 
marinhos, pássaros e pinguins, con-

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 

€ 5.125   

€ 5.930       

14 |  28  | O U T U B R O
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tornando o farol do “fim do mundo” 
- Farol des Éclaireurs. Regresso ao 
hotel.  Jantar e alojamento.

7.º Dia | 20 outubro
Ushuaia | El Calafate
Pequeno-almoço. Transporte para 

o aeroporto e, pelas 11h45, partida 
de Ushuaia em direção a El Calafate. 
Chegada pelas 13h05. Assistência e 
transporte até ao Hotel Mirador del 
Lago 4*. Almoço. Saída para visita 
ao Glaciar Perito Moreno, situado 
no Parque Nacional dos Glaciares, 
possuindo uma superfície de apro-
ximadamente 210 km2, com 6 kms 
de largura, por 35 kms de extensão e 
uma altura média de 75m, ultrapas-
sando assim a dimensão da cidade 
de Buenos Aires. Um dos momentos 
mais belos da visita será o Safari Náu-
tico em catamarã, aproximando-nos 
a cerca de 100 metros das paredes 
do Glaciar. A proximidade ainda dá 
maior impacto à imponência deste 
maravilhoso glaciar. Regresso ao 
Hotel. Jantar e alojamento.

8.º Dia | 21 outubro
El Calafate | Glaciares Upsala &  
Spegazzini
Pequeno-almoço. Saída para visita 

de dia inteiro ao Parque Natural 
dos Glaciares, onde se encontram 
os Glaciares Upsala e Spegazzini. 
O Parque Natural dos Glaciares na 
cordilheira dos Andes é um enorme 
manto de neve denominado Campo 
de Gelo Patogénico. Numa superfície 
calculada em cerca de 14,300km2 
descem 47 glaciares dos quais 13 
pertencem ao Atlântico de norte a 
sul e se destacam os Glaciares de Up-
sala e Onelli. Almoço com Lunch-box 
incluído. No caminho de regresso a 
El Calafate, paragem numa Estância 
Agro-pecuária Patagónica, onde, 
num fantástico eco-sistema, faremos 
observação de aves, assistiremos a 
uma tosquia de ovelhas e veremos 
os cães patagónicos a “manobrarem” 
rebanhos. Aqui será servido um lan-
che ( à chegada )  e um jantar, sob a 
égide dum espetáculo de música e 
dança argentina, com uma magnífica 
vista sobre a natureza. Regresso a El 
Calafate ao hotel.  Alojamento. 

9.º Dia | 22 outubro
El Calafate | Puerto Natales
Pequeno-almoço. Viagem em 

autocarro de turismo até á fronteira 
com o Chile (Cancha Carrera- Cerro 
Castillo).Troca de autocarro e chega-
da a Puerto Natales. Almoço em res-
taurante durante o trajeto. Jantar e 
alojamento no Hotel Costaustralis 4*.

10.º Dia | 23 outubro
Puerto Natales | Torres del Paine 
| Puerto Natales
Pequeno-almoço. Saída do hotel 

para excursão de dia inteiro ao Par-
que Nacional das Torres del Paine. O 
lago Nordenskojold dá vida ao salto 
Grande del Paine margeando o rio 
com o mesmo nome até ao lago Grey, 
um lugar rodeado por vegetação e la-
deiras. Almoço “ Lunch-box”. Entrada 
na Caverna Milódon, um lugar muito 
bonito que está na ladeira do Cerro 
Benitez e no seu interior encontrare-

mos a réplica do Milódon, um animal 
mamífero que foi extinto há cerca de 
5000 anos. Regresso a Puerto Natales. 
Jantar e alojamento no Hotel.
 

11.º Dia | 24 outubro
Puerto Natales
Pequeno-almoço.Transfer até ao 

porto para efetuar a navegação dos 
glaciares Balmaceda e Serrano e saída 
para um maravilhoso dia em Catama-
rã com almoço incluido. Navegação 
através do Seno da última Esperança 
até aos Glaciares Balmaceda e Serra-
no, nos quais se poderão observar os 
gelos milenários. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

12.º Dia | 25 outubro
Puerto Natales | Punta Arenas 
| Santiago do Chile
Pequeno-almoço. Transporte do 

hotel para o aeroporto de Punta 
Arenas e embarque, pelas 15h29, no 
voo com destino a Santiago do Chile. 
Chegada pelas 18h51. Assistência e 
transfer para o Hotel Plaza San Fran-
cisco  4*. Jantar e alojamento.
 

13.º Dia | 26 outubro
Santiago do Chile
Pequeno-almoço. Meio dia de visita 

de cidade, incluindo a visita à Casa-

-Museu de Pablo Neruda, acolhedora 
fonte de inspiração com vista sobre 
o Pacífico, conhecida por “La Sebas-
tiana”. Santiago é uma cidade rica em 
arquitetura colonial espanhola, cujos 
exemplares se podem encontrar no 
edifício da Câmara Municipal, no edi-
fício central dos Correios, na Catedral 
ou no Museu de História Natural, que 
foi outrora o Palácio das Cortes. Al-
moço em restaurante. À noite, e para 
despedida desta maravilhosa viagem, 
saída para jantar num restaurante 
típico de Santiago, acompanhado de 
um colorido e animado espetáculo de 
músicas e danças chilenas. Regresso 
ao hotel e alojamento.

14.º Dia | 27 outubro
Santiago do Chile | Madrid
Pequeno-almoço. Transfer para o 

aeroporto internacional de Santia-
go. Assistência nas formalidades de 
embarque. 12h25 - Partida em voo 
regular Ibéria, com destino a Madrid.
Refeições e noite a bordo.
 

15.º Dia | 28 outubro
Madrid | Lisboa
06h05 - Chegada a Madrid e mu-

dança de avião. 11h25 – Partida em 
voo Ibéria com destino a Lisboa. 
11h50 – Chegada a Lisboa.

O preço inclui:
n Passagem aérea em classe turística em voos regulares Ibéria para o 

percurso Lisboa / Madrid / Buenos Aires + Santiago do Chile / Madrid 
/ Lisboa com direito ao transporte de 23 kgs de bagagem de porão;

n Passagem aérea nos voos regulares das Aerolineas Argentinas para  os 
percursos  Buenos Aires / Ushuaia / El Calafate, com direito ao transporte 
de 15 kgs de bagagem de porão;

n Passagem aérea em voos regulares Latam para o percurso Punta Arenas 
/ Santiago com direito ao transporte de 23 Kgs de bagagem;

n Taxas aeroportuárias, de segurança e combustíveis em vigor à data (a 
reconfirmar à data da emissão da documentação);

n Transporte privativo nos percursos aeroportos – hotéis - aeroportos;
n 15 dias / 12 noites de estadia em regime de alojamento e pequeno 

almoço em hotéis de 4*;
n Programa em pensão completa (24 refeições incluídas – sem bebidas);
n Todas as visitas mencionadas no itinerário com guias locais; Visita de 

cidade de Buenos Aires; Travessia em Buquebus  Buenos Aires / Colonia 
do Sacramento / Buenos Aires; Visita de Colónia do Sacramento no 
Uruguay; Jantar com show de Tango em Buenos Aires; Passeio de barco 
no Rio Tigre em Buenos Aires; Entrada no Parque Nacional da Terra do 
Fogo; Passeio de comboio no Tren del Fin do Mundo; Visita dos Lagos 
Escondido e Fagnano; Navegação no Canal Beagle; Safari Náutico em 
Catamaran ao Glaciar Perito Moreno; Visita ao parque Nacional dos Gla-
ciares – Glaciares Upsala e Spegazzini;  Visita com lanche e jantar numa 
estância agro-pecuária com assistência de música e folclore argentino; 
Entrada no Parque Nacional das Torres del Paine com visita da caverna 
Milódon; Visita de cidade de Santiago do Chile com entrada na Catedral 
e na Casa Museu de Pablo Neruda; Jantar com folclore e música Chilena;

n Seguro de viagem Gold MIP - 90.000 €, incluindo Condição Especial 
Proteção COVID-19;

n Bolsa Tryvel contendo informações sobre o destino e a viagem;
n Taxas hoteleiras, de serviços e IVA à data de 31-01-2022
n Bagageiros nos hoteis;
n Gratificações a guias e motoristas;
n Auriculares durante todo o percurso. 

O preço não inclui:
n Bebidas às refeições;
n Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no 

presente itinerário e extras de caráter pessoal (ex. telefonemas, minibar, 
lavandaria, etc.).

Notas
 Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer 
ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para 
estas datas. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de 
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável entregar à agência de viagens o passaporte com a 
validade mínima de 6 meses após início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 25 participantes



Jordânia

Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 

€ 2.935   

€ 3.775   
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Kuala Lumpur

Cameron Higlands

Penang

Milão

Génova
Sestri Levante

Tigullio

Menton
Mónaco

Nice
Cannes

Saint-Paul
de- Vence

Grasse

Cinque Terre

Taiping

Perak

Putrajaya

Negeri
Sembilan

Belum Rainforest Resort

Malaca

Èze

Wadi Rum

Petra

Aqaba

Mar Morto

Jerash

Amman

1.º Dia | 13 novembro
Lisboa | Istambul | Amman 
Comparência no aeroporto de Lis-

boa 120 minutos antes da partida, às 
11H20, em avião da Turkish Airlines, 
com destino a Istambul. Chegada 
às 19H10. Desembarque, trânsito 
e prosseguimento da viagem às 
21H40 em avião da Turkish Airlines, 
com destino a Amman. Chegada às 
22H55. Desembarque e transporte 
para o Hotel Kempinski Amman 

5*. Ceia ligeira servida nos quartos.  
Alojamento.

2.º Dia | 14 novembro
Amman | Jerash | Petra (330Kms)
Pequeno-almoço. Início do Tour a 

Jerash (1 hora). As bens preservadas 
ruinas desta antiga cidade greco-
-romana com mais de 3000 anos de 
história, merecem a visita. Trata-se 
do segundo local mais visitado da 
Jordânia. Destaque para os Templos, 

os anfiteatros, os banhos, as “praças” 
e as muralhas da cidade. Almoço no 
restaurante Um Khalil. Continuação 
da viagem em direção ao Sul e a 
Petra (3h45). Passagem por paisa-
gens semi-desérticas mas de beleza 
fora do comum, nomeadamente na 
província de Karak. Ao final da tarde 
chegada a Petra. Instalação no Hotel 
Movenpick Petra 5*. Após Jantar no 
hotel visita de Petra by Night. Regres-
so ao hotel e alojamento. 

3.º Dia | 15 novembro
Petra
Pequeno-almoço. Saída para visita 

de Petra. Pouco se pode dizer da 
cidade Rosa dos Nabateus e uma 
das 7 maravilhas do Mundo. Cidade 
misteriosa construída pelo povo 
Nabateu num longo desfiladeiro. 
Nos tempos do Evangelho, foi desta 
fabulosa fortaleza, construída no 
meio de rochedos, que uma tribo 
de nómadas árabes dominou o 

trânsito de caravanas entre Roma e o 
Extremo Oriente. Após a caminhada 
pelo imenso desfiladeiro principal, 
chega-se ao monumento mais im-
pressionante – El Kazneh, o Templo 
do Tesouro. Neste impressionante 
complexo arqueológico, tempo 
ainda para ver outras construções 
na rocha, como o Teatro os Túmulos 
reais entre outros. Almoço no restau-
rante Basin. Após algum tempo para 
fotos, ponto de encontro no topo do 

complexo e regresso ao hotel. Jantar 
e alojamento.

4.º Dia | 16 novembro
Petra | Wadi Rum (100Kms)
Pequeno-almoço. Visita do Museu 

de Petra e panorâmica da cidade. 
Partida para o famoso deserto de 
Wadi Rum (1h45) local de particular 
beleza e que ficou mediatizado pelo 
filme Lawrence of Arabia. Passeio em 
camelo. Acomodação em tendas 



(deverá ser um misto de tendas de 
diferentes categorias) Memories of 
Aisha Camp. Almoço. Passeio em 
JEEP, para explorar este deslumbran-
te deserto e a admirar as suas belezas 
naturais, nomeadamente o Canyon 
Khazalli com inscrições e pinturas 
do período Nabateu. Se o tempo 
permitir, oportunidade única para 
assistir ao pôr-do-sol no deserto… 
de inesquecível beleza. Jantar - Zarb 
Bedouin  (com oferta de roupas ára-
bes para todo o grupo). Alojamento.

5.º Dia | 17 novembro
Wadi Rum | Aqaba (Mar Vermelho)
Pequeno-almoço. Partida para 

Aqaba (74 kms | 1h10). Chegada e 
visita do centro da cidade de Aqaba. 
Almoço. Check in no Hotel Kempins-
ki Aqaba 5* ou similar. Tarde livre 
para lazer na praia ou para atividades 
de caráter pessoal. Jantar no hotel e 
alojamento.

6.º Dia | 18 novembro
Aqaba | Mar Morto (272Kms)
Pequeno-almoço. Manhã livre de 

praia. Almoço no hotel. Partida em 
direção ao Mar Morto (3h10). Chega-
da ao Kempinski Hotel Ishtar Dead 
Sea 5*. Jantar no hotel e alojamento. 

7.º Dia | 19 novembro
Mar Morto
Pequeno-almoço. Dia inteiramen-

te livre para repouso e desfrutar de 
um “banho” nas águas do Mar Morto, 
o ponto mais baixo do Mundo, e 
experimentar as propriedades das 

suas famosas lamas de águas quen-
tes, balsâmicas e extremamente 
ricas em sais minerais, o que permite 
flutuar desfrutando da leitura de um 
bom livro, sem qualquer esforço ou 
necessidade de fazer “corpo morto”. 
Tempo para usufruir das magníficas 
piscinas do hotel, situado sobre o 
Mar Morto, com vista para Israel, do 
outro lado da margem. Almoço e 
jantar no hotel.  Alojamento.

8.º Dia | 20 novembro
Mar Morto
Pequeno-almoço. Manhã livre 

para repouso e desfrutar dos “ba-
nhos” nas águas do Mar Morto. 
Almoço no hotel. Tarde dedicada 
a visita ao Monte Nebo e ao Rio 
Jordão no local do Batismo de Cristo 
(do lado da Jordânia).  Regresso ao 
hotel.  Jantar e alojamento.

9.º Dia | 21 novembro
Mar Morto | Amman (55 Kms)
Pequeno-almoço. Saída para 

Amman. Visita panorâmica da cida-
de que é capital do Reino Hachemita 
da Jordânia. Construída em colinas 
e na tradicional pedra – Sand Stone, 
uma das particularidades são os 
diversos tons que a pedra adquire 
ao longo do dia. Visita da Cidadela, o 
Anfiateatro, o Museu Arqueológico, 
mas também aos seus bairros mais 
modernos. Almoço. Visita ao Real 
Museu Automóvel, com destaque 
para a coleção de carros de luxo e 
clássicos, do falecido Rei Hussein. 
Jantar no restaurante Fakhar El-Din. 
Continuação para o aeroporto.  As-
sistência no check-in e formalidades 
de embarque.

10.º Dia | 22 novembro
Amman | Istambul | Lisboa
02H35 – Partida em avião da Tur-

kish Airlines com destino a Istambul. 
Noite a bordo. 

Chegada às 06H00. Desembar-
que, trânsito e prosseguimento da 
viagem às 08H15 em avião da Tur-
kish Airlines, com destino a Lisboa. 
Chegada a Lisboa às 10H20. 

O preço inclui:

n  Acompanhamento personalizado por representante Tryvel durante toda 
a viagem;

n  Passagem aérea Lisboa | Istambul | Amman | Istambul | Lisboa em voos 
regulares da TURKISH Airlines e com direito ao transporte de 23Kg de 
bagagem de porão

n  Taxas de aeroporto no valor de € 324,34 - Valor sempre a reconfirmar e 
atualizar à data da emissão dos bilhetes;

n  01 noite de alojamento no Kempinski Amman Hotel***** ou similar em 
regime de alojamento e pequeno-almoço;

n  02 noites de alojamento no Kempinski Aqaba Hotel ***** ou similar  em 
regime de alojamento e pequeno almoço;

n  01 noite de alojamento no Memories of Aisha Camp ou similar no regime 
de alojamento e pequeno almoço;

n  02 noites de alojamento no Movenpick Petra Hotel***** ou similar e no 
regime de alojamento e pequeno almoço;

n  02 noites de alojamento no Kempinski Ishatr Dead Sea Hotel***** ou 
similar e no regime de alojamento e pensão completa;

n  Total de 17 refeições expressas no programa incluindo agua mineral e 
café americano ou chá;

n  Todas as visitas e passeios mencionadas no itinerário com assistência 
local em português ou espanhol – mediante disponibilidade e entradas 
nos locais arqueológicos de Petra e Jerash; Trajeto em autopullman com 
assistência local e 2 garrafas de água p|pessoa e por dia; Passeio de JEEP 
em WADI RUM – duração de 1h30; Passeio em camelo – duração de 45 
Minutos;

n  Bolsa de documentação contendo informação sobre a viagem;
n Seguro de viagem Gold MIP - 90.000 €, incluindo Condição Especial 

Proteção COVID-19;
n  Kit Covid (máscaras e 1 frasco de 100 ml de gel alcoólico);
n  Taxas hoteleiras, de serviço e IVA
n  Visto de entrada no Reino Hachemita da Jordânia;
n  Gratificações a guias e motoristas;
n  Auriculares durante todo o percurso; 
n  Águas nos tours.

O preço não inclui:

n  Bebidas às refeições;

n  Opcionais, extras de caráter particular e tudo o que não estiver mencio-
nado como incluído.

Notas 

 Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer ligeiras 

alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para estas datas. Os 

valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações 

cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável o passaporte com a validade mínima de 6 meses após 

início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes



O preço inclui:

n Passagem aérea Lisboa /Marrakech/ Lisboa, em classe turística em voo 
TAP, com direito ao transporte de 23kg de bagagem;

n Transfer Aeroporto / hotel ida e volta.;

n 2 Noites de estadia no hotel Opera Plaza 4*;

n 1 Almoço no hotel + 2 almoços em restaurantes locais;

n 2 Jantares, incuindo 1 de despedida com animação;

n Excursão de dia inteiro em Marrakech, com guia local;

n Entrada na Menara, Palácio Bahia;  Túmulos Saadiens;  Jardins Majorelle;

n Serviço de Bagageiros;

n Gratificações;

n Seguro de viagem VIP com Capital MIP € 60.000, incluindo Condição 
Especial Proteção COVID-19;

n Taxas aeroportuárias no valor de  56 € ;

n Taxas de serviço e IVA.

O preço não inclui: 

n Bebidas às refeições;
n Qualquer serviço não mencionado.

Notas 
Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer ligeiras 
alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para estas datas. Os 
valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações 
cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável o passaporte com a validade mínima de 6 meses após 
início da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

City Break Marrakech

1.º Dia | 14 outubro
Lisboa | Marrakech
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da parti-
da. Embarque em voo TAP às 9h25. 
Chegada às 11h00. Assistência e 
transporte para o hotel. Almoço. 
Visita panorâmica com passagem 
pelos principais pontos desta ci-
dade a terminar na Praça Jemaa 
el Fna, o centro nevrálgico desta 
bela cidade, conhecida em todo o 
mundo pela sua atmosfera exótica 
que nos remete para o universo de 
"Aladdin". Ao pôr-do-sol esta praça 
mágica é invadida por músicos, dan-
çarinas, encantadores de serpentes, 
vendedores de tapetes, de tâmaras, 
de doces, de especiarias, de roupas. 
Aparecem também malabaristas, 
acrobatas, macacos, adivinhos, 
cuspidores de fogo, contadores de 
histórias, entre outros. Este é sem 
dúvida um dos mercados mais 

impressionantes de todo o Magreb. 
Jantar no hotel. Alojamento no 
Hotel Opera Plaza 4*.

 
2.º Dia | 15 outubro
Marrakech
Pequeno-almoço. Saída para visita 

de dia inteiro da cidade de Marrake-
ch, a quarta maior cidade do país e, 
provavelmente, a mais importante 
das quatro Cidades Imperiais de 
Marrocos. Visita com guia local,  com 
destaque para a Mesquita Koutoubia 
construída no Séc. XI, considerada 
uma verdadeira obra-prima da arte 
islâmica (exterior). Entrada na Me-
nara, monumento antigo, cercado 
por 100 hectares de oliveiras, com 
jardins e reservatório usado para o 
armazenamento de água. Entrada 
no Palácio Bahia, construído no final 
do Séc. XIX e residência do Grande 
Vizir (Ministro) Ba Ahmed. Reza a 
história que este tinha quatro espo-

sas legais além de 24 mulheres no 
seu "harém". Entrada  nos Túmulos 
Saadiens. Almoço em restaurante 
local. Visita aos Jardins Majorelle 
criados em 1933 por Jacques Ma-
jorelle, pintor francês. Desde 1980 
estes jardins são propriedade de 
Yves Saint Laurent, que os salvou 
de desaparecerem esquecidos no 
meio  de um projeto imobiliário me-
galómano. A propriedade é rodeada 
por um jardim botânico com mais 
de 3000 espécies, abriga o Museu 
Berbere que resulta da recuperação 
do atelier do pintor Majorelle.  Junto 
dos Jardins Majorelle localiza-se o 
recente Museu Yves Saint Laurent 
que oferece aos seus visitantes 
uma viagem pela suas carismáticas 
criações, sobre a vida do estilista e 
apreciar as galerias dedicadas à sua 
obra, musas e inspirações. Possui 
ainda um memorial em honra de 
Yves Saint Laurent. Visita a uma 

farmácia berbere, especializada em 
perfumes, cosméticos, afrodisíacos 
e plantas medicinais. Para todos os 
males, esta ervanária parece ter um 
remédio. Aqui será possível adquirir 
qualquer um destes produtos, além 
das  especiarias tradicionais marro-
quinas. Em hora a combinar trans-
porte para o restaurante. À noite, 
Jantar de Despedida no Restaurante 
“Chez Ali”, em ambiente das “1001 
Noites”! Os convivas serão recebi-
dos por cavaleiros vestidos a rigor e 
acolhidos com guarda de honra. O 
jantar típico é servido em tendas à 
maneira tradicional marroquina, em 
mesas baixas e redondas. Durante o 
jantar apresentação de espetáculo 
folclórico representando o canto 
e dança de diferentes regiões de 
Marrocos. Após o jantar, assistência 
a um "Show Fantasia" (simulação de 
uma tradicional batalha a cavalo). 
Regresso ao hotel. Alojamento.
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Preço por pessoa

  Quarto duplo

   Quarto individual 

€ 750  

€ 819      

3.º Dia | 16 outubro
Marrakech | Lisboa
Pequeno-almoço. Tempo livre 

para compras a gosto pessoal. Su-
gerimos passeio pelos souks (mer-
cados), fantástica viagem através 
das ruas estreitas da antiga Medina 
de Marrakech descobrindo artistas 
tradicionais que trabalham com 
antigos instrumentos genuínos, 
herdados dos seus ancestrais. Os 
souks são extremamente colori-

dos, com diversos produtos, desde 
peles e artigos em couro, madeira, 
tapeçaria, telas, ourivesaria, tecidos, 
especiarias, frutas e frutos secos. 
O regatear faz parte da cultura 
marroquina. Não o deixe de fazer, 
e poderá realizar bons negócios! 
Almoço em restaurante local. Em 
hora a indicar, transporte para o 
aeroporto. Formalidades de em-
barque no voo TAP 1451 às 17h10. 
Chegada a Lisboa às 18h45.



PASSEIOS 2022

GRAM | GRUPO DE AÇÃO DE MULHERES 

PELOURO TEMPOS LIVRES

SECÇÃO SINDICAL DE REFORMADOS



Inscrições

A inscrição nos passeios organizados pelo Pelouro de Tempos Livres, GRAM e Secção de Reformados é feita na 
Secção Administrativa e de Apoio, preferencialmente através do e-mail administrativa@mais.pt, prevalecendo a ordem 
de entrada nos serviços.

A realização de cada passeio só fica garantida com a inscrição do número mínimo de participantes que estiver 
divulgado no programa.

Pagamento

O pagamento pode ser efetuado de uma única vez, por cheque, cartão de débito ou transferência bancária para o 
IBAN PT50 0018 0000 0029 5061 0019 6. Neste último caso, é obrigatório enviar o documento comprovativo para 
a Secção Administrativa. Também pode ser feito em prestações mensais, até ao limite indicado em cada passeio, por 
meio da emissão de cheques à ordem do Mais Sindicato. O primeiro com a data da inscrição e os restantes com o dia 
26 dos meses seguintes e consecutivos.

A inscrição só é considerada definitiva quando a viagem estiver integralmente paga. O pagamento em cada passeio 
só se efetua quando os serviços o solicitarem.

Não se aceitam pagamentos em numerário.

Notas

Alteração de preços – os preços divulgados estão baseados nos custos dos serviços vigentes à data da divulgação 
dos programas.

Desistências – qualquer pedido de desistência só pode ser apreciado quando apresentado por escrito, com indi-
cação do nome completo e n.º de sócio, identificação do passeio e motivos. Se nos for comunicada até 90 dias antes 
do inicio do passeio, não terá qualquer penalização e o sócio é reembolsado da totalidade da verba paga. Se nos for 
comunicada dentro de 90 dias antes da realização do passeio terá sempre uma penalização de acordo com a indicação 
do valor indicado pela agência de viagens. 

A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR ou outro, negativo à COVID-19, não poderá ser considerado 
motivo de cancelamento sem custos.

Condições de Inscrição e pagamento
Passeios 2022

 Passeio Agência Data Preço Preço Máximo   
 Destino   Duplo Individual prestações  
      mensais

 Alentejo- Bordados,  Travel Quality 2 / 3 abril Sócios e cônjuges 231€  Sócios 256€ 
 Lusitanos e Tapeçarias Autocarro 1 nt Outros Acompanhantes 241€  Outros Acompanhantes 266€ 2
 GRAM    

 Sonhos de Toledo,  Travel Quality 12/15 maio Sócios e cônjuges 565€ Sócios 685€
 cidade das 3 culturas Autocarro 3 nts Outros Acompanhantes 575€ Outros Acompanhantes 695€ 4
  GRAM    

 Rainhas Portuguesas Travel Quality 5/12 julho Sócios e cônjuges 1.020€ Sócios 1.270€ 8
 em Espanha e Lourdes Autocarro 7 nts Outros Acompanhantes 1.030€ Outros Acompanhantes 1.280€
 GRAM    

 Princesas de Bruma Travel Quality 2/6 maio Sócios e cônjuges 915€ Sócios 1.060€
  Açores Azores Airlines 4 nts Outros Acompanhantes 925€ Outros Acompanhantes 1.070€ 8
 S. Reformados   

 Joias da Andaluzia Travel Quality 6/11 setembro Sócios e cônjuges 950€ Sócios 1.210€
 S. Reformados Autocarro 5 nts Outros Acompanhantes Outros Acompanhantes 8
    960€ 1.220€

 Coimbra Exótica Tours 26 março Sócios e cônjuges 75€ Sócios 75€ 1
 PTL Autocarro 1 dia Outros Acompanhantes 80€ Outros Acompanhantes 80€

 Trás-os-Montes Exótica Tours 3 e 4 setembro Sócios e cônjuges 145€ Sócios 170€ 2
 PTL Autocarro 1 nt Outros Acompanhantes Outros Acompanhantes
    155€ 180€



1.º DIA – LISBOA / VENDAS NOVAS / ALTER DO CHÃO /ALPALHÃO 
07h00 - Comparência no Centro Clínico do SAMS. Embarque às 07h10 e 

início da viagem.  Paragem em rota para pequeno-almoço.
Chegada a Arraiolos e visita ao Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos. 

Almoço. Saída para Alter do Chão, para conhecermos um dos animais mais 
elegantes, graciosos, dóceis, inteligentes e amigo do Homem. Entramos no 
mundo maravilhoso da Coudelaria de Alter, criada em 1748, no âmbito de 
uma nova política coudélica, iniciada no ano de 1708, pelo Rei D. João V.  O 
cavalo Alter-real é uma raça de cavalos portuguesa. Inicialmente desenvolvi-
do na coudelaria Alter-Real, em Alter do Chão, no Alentejo, é uma estirpe do 
cavalo lusitano.

Visita guiada incluindo a Coudelaria, Falcoaria e ainda o Centro Interpretati-
vo do Cavalo Lusitano.

Seguimos para Alpalhão. 
Alojamento no Monte Filipe Hotel & Spa  4*. Jantar no hotel.

2.º DIA – ALPALHÃO / PORTALEGRE /  LISBOA 
Pequeno-almoço. Saída com destino a Portalegre. 
Visita guiada ao Museu das Tapeçarias de Portalegre, Guy Fino, instalado 

num antigo solar. Ali encontrará obras magníficas de alguns dos mais re-
putados artistas nacionais e estrangeiros, incluindo Almada Negreiros, Júlio 
Pomar ou António Cargaleiro.

Visitamos ainda a Casa-Museu de José Régio. Almoço.  Antes do regresso 
a Lisboa, faremos um breve passeio a pé pela cidade, descobrindo os seus 
misteriosos recantos.  Salvaguardamos o nosso direito de alterar a ordem 
das visitas por questões operacionais 

Programa elaborado para o mínimo de 35 participantes.
Inscrições estão abertas até ao dia 10 de março prevalecendo a ordem de 
entrada nos serviços. 

PREÇO POR PESSOA EM DUPLO
Sócios e cônjuges: 231€
Outros acompanhantes: 241€
  
PREÇO POR PESSOA EM QUARTO INDIVIDUAL
Sócios: 256€
Outros acompanhantes: 266€

INCLUI : 
Transporte em autocarro de turismo para o itinerário indicado; 
Acompanhamento por Guia da Agência de Lisboa a Lisboa; 
Todas as refeições desde o pequeno almoço do 1º dia ao almoço do 2.º dia, 
incluindo bebidas; 
01 noite de alojamento em Hotel  4*; 
Visitas guiadas e entradas incluídas: Centro Interpretativo do Tapete de 
Arraiolos; Coudelaria de Alter (Centro Interpretativo do Cavalo e Falcoaria); 
Museu da Tapeçaria de Portalegre e Casa Museu José Régio; 
Seguro de Assistência em Viagem – Shortbreak Portugal ;
Taxas  de Turismo, Serviços e IVA.

NÃO INCLUI: 
Bagageiros, Gratificações e outros serviços não mencionados  

Bordados, Lusitanos e Tapeçarias 
DE 2 A 3 ABRIL

ALENTEJO



1.º DIA – LISBOA / BADAJOZ /  
/TOLEDO 
Comparência pelas 07h00 no Cen-
tro Clínico do SAMS. Saída ás 07h15 
com destino ao Alentejo. Pequeno- 
-almoço no percurso. 
Seguimos agora para Espanha, pas-
sando por Badajoz e Mérida. Paragens 
conforto necessárias. Almoço. Chega-
da a Toledo. 
Esta antiga cidade foi no início da 
Idade Média um importante centro 
cultural para muçulmanos, judeus e 
cristãos.
Toledo é também a cidade onde vi-
veu e pintou o grande El Greco. A sua 
obra pode ser vista um pouco por 
todo o lado: na sacristia da Catedral 
de Toledo, na Capela de São José, 
no convento de Santo Domingo, na 
Igreja de São Tomé... Todos estes lu-
gares conservam as telas originais do 
pintor, criando assim uma exposição 
única no mundo para os apreciado-
res da sua arte.
 Alojamento em hotel de 4* e jantar . 

2.º DIA – TOLEDO / BELMONTE / 
MOTA DEL CUERVO / EL TOBOSO 
/ TOLEDO 
Pequeno-almoço. Hoje faremos um 
tour fantástico – A terra de Dom 

Alojamento em hotel de 4* e jantar. 

3.º DIA – TOLEDO & SHOW SO-
NHO DE TOLEDO 
Pequeno-almoço. 
Visita de dia completo a Toledo 
com guia local: Real Colegio de 
Doncellas Nobles, Ig. de los Jesui-
tas, San Juan de los Reyes, Mes-
quita del Cristo de la Luz, Iglesia 
de Santo Tomé, Ig. del Salvador y 
Santa María la Blanca (antiga sina-
goga).  
Almoço entre visitas. 
Tempo para compras. Tempo para 
descansar. Jantar. 
Em horário a indicar transporte ao 
espaço Puy du Fou – O Sonho de 
Toledo.  
21h30 Início do grande Show. 
Regresso ao Hotel e alojamento.  

4.º DIA – TOLEDO / LISBOA 
Pequeno-almoço. Com guia local, vi-
sita à famosa  Catedral de Toledo e ao 
exterior do seu Alcazar.
Almoço em  Toledo ou Talavera de la 
Reina ou Oropesa. Continuação da 
viagem para Portugal, entrando por 
Elvas.

Paragens conforto necessárias.

Quixote & Dulcineia. Vamos seguir os 
passos de um dos livros mais famo-
sos da história da literatura: a Rota do 
Dom Quixote.
A primeira paragem será em Bel-
monte, onde descobriremos a 
fortaleza que deu nome à vila, um 
dos castelos mais bem conserva-
dos de Espanha. Percorreremos 
o centro histórico de Belmonte. 
Faremos ainda uma paragem en-
tre Belmonte e Mota del Cuervo e 
visitaremos a Adega MontReaga, 
em Monreal del Llano e teremos 
uma degustação dos seus melho-
res vinhos.
Depois será a vez de Mota del Cuer-
vo, uma localidade que possui sete 
moinhos de vento, aqueles que 
foram testemunha da batalha de 
Dom Quixote contra os “gigantes” 
da sua imaginação. Almoço nesse 
povoado, num restaurante típico 
manchego. Visita aos moinhos para 
conhecer a tradicional técnica da 
“moenda” de trigo para a obtenção 
da farinha.
Seguiremos os passos do amor de 
Dom Quixote até El Toboso, a cidade 
da bela Dulcineia. Visita à Casa Mu-
seu da Dulcineia de El Toboso. Re-
gresso a Toledo. 

Programa elaborado para o mínimo de 35 participantes.
Inscrições estão abertas até ao dia 5 de abril prevalecendo a ordem de entrada 
nos serviços.

PREÇO POR PESSOA EM DUPLO
Sócios e cônjuges: 565€
Outros acompanhantes: 575€

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO INDIVIDUAL
Sócios e cônjuges: 685€
Outros acompanhantes: 695€

INCLUI : 
Transporte em autocarro de turismo para o itinerário indicado; 
Transfer do Parque Puy du Fou ao Hotel Beatriz , pelas 23h15 – autocarro;
Acompanhamento de Lisboa a Lisboa por Guia da Agência; 
Guias locais em Português ou Castelhano – 02 dias completos e 1 meio dia;
Entradas em monumentos conforme programa: Real Colegio de Doncellas 
Nobles, Ig. de los Jesuitas, San Juan de los Reyes, Mesquita del Cristo de la Luz, 
Iglesia de Santo Tomé, Ig. del Salvador y Santa María la Blanca (antiga sinago-
ga), Catedral de Toledo;
Rota de Dom Quixote: Castelo de Belmonte, visita de uma “Bodega de Vinhos 
de Castela, incluindo 2 provas, Casa Museu de Dulcineia; 
Show Puy Du Fou – Sonho de Toledo; 
Todas as refeições desde o pequeno almoço do 1.º dia ao almoço do 4º dia; 
Alojamento em hoteis de 4*; 
Seguro de Assistência em Viagem – Multiviagens;
Taxas  de Turismo, Serviços e IVA;

NÃO INCLUI: 
Bagageiros, Gratificações; Bebidas às Refeições; Outros serviços não mencionados 

 

DE 12 A 15 DE MAIO

SONHOS DE TOLEDO
cidade das três culturas



BURGOS | SAN SEBASTIAN | ZARAGOZA | LOURDES | ANDORRA | MADRID 

1.º Dia –  Lisboa/Vilar Formoso /
Valladolid /Burgos
Comparência pelas 07h00 no Centro 
Clínico do SAMS, em Lisboa. Início
da viagem às 07h15. Paragem para
pequeno-almoço. Continuação para 
Vilar Formoso e Salamanca.
Almoço em percurso. Seguiremos
com destino a Burgos, passando
junto a  Valladolid. Paragens conforto 
necessárias em rota. Chegada a Bur-
gos, e alojamento no Hotel Corona
de Castilla 4*.  Jantar.

2.º Dia –  Burgos/San Sebastian
Pequeno-almoço. Passeio a pé  pela
cidade com guia local. Visita ao Mos-
teiro de Santa María la Real de Las
Huelgas que é um mosteiro feminino 

da Ordem de Cister. Uma das grandes 
atrações deste mosteiro é o Museu 
de Tecidos Medievais. Almoço. Con-
tinuação da viagem para a Costa 
Basca - San Sebastian. Alojamento 
em hotel 4*. Jantar. 

3.º Dia – San Sebastian/Lourdes
(França)
Pequeno-almoço. Continuação da
viagem contornando e ladeando os
Pirenéus por Pau, Tarbes e Lourdes.
Almoço no hotel.
Passeio em comboio turístico pe-
los locais mais significativos deste
Santuário, relembrando Bernardette
Soubirous, tais como: Castelo de
Lourdes , Le Cachot e Casa dos Pais
de Bernardette Soubirous. Poderá

fazer outras visítas aos vários Museus 
que aqui existem: Museu de Cera, 
Museu du Gemmail, Museu dos Piri-
néus,  Museu da Medalha Milagrosa, 
Museu de Lourdes, etc.
Alojamento no Hotel Mediterranée 
4*. Jantar. 
Possibilidade de assistir à procissão 
das Velas .

4.º Dia – Lourdes
Pensão completa no mesmo hotel.
Visita às Grutas de Betharram – visita 
a pé, de barco e de comboio.

5.º Dia – Lourdes/Pas de la Casa/
Andorra/Escaldes
Pequeno-almoço. Saída para Andor-
ra. A viagem permite apreciarmos

as belezas naturais desta área dos 
Pirinéus e algumas localidades com 
ar medieval tal como Foix ou ainda 
o romantismo de Ax Les Thermes.
Começamos a subir a Pas de La Casa 
para oficialmente darmos entrada
em Andorra e depois descemos até
aos Escaldes. Distribuição dos aloja-
mentos no Tulip Inn Andorra Delfos
Hotel 4*. Almoço e jantar. Tarde livre 
. Alojamento.

6.º Dia – Andorra/Zaragoza 
Pequeno-almoço. Saída para Zara-
goza – Reino de Aragão! Almoço. 
Visita com guia local, a pé pelo centro 
histórico, incluindo as entradas na
Basílica da Virgen del Pilar e Palácio
da Alfajeria.

Rainhas Portuguesas em Espanha
DE 5 A 12 DE JULHO



Distribuição dos alojamentos no 
Hotel Alfonso 4*. Jantar. 

7.º Dia – Zaragoza/Madrid
Pequeno-almoço. A viagem continua 
para Madrid. Almoço. 
Tour com guia local para redescobrir 
Madrid.
O passeio começa pela plaza de Ópe-
ra. Mesmo em frente encontramos o 
Teatro Real de Madrid, um dos prin-
cipais templos da lírica espanhola, 
e pelo lado esquerdo teremos uma 
rua que desemboca no Palácio Real 
de Madrid.
Depois do Palácio Real e a Catedral 
de la Almudena, de construção re-
cente , chegaremos ao cruzamento 
da calle Bailén com a Calle Mayor, 
onde se encontra o Consejo de Es-
tado y Capitania General.
Subindo a calle Mayor, encontramos 
em primeiro lugar a Plaza de la Villa, 
antiga sede do Ayuntamiento (Cama-
ra Municipal), e onde se encuentra a 
Casa de la Villa, a Casa Cisneros e a 
Torre de Lujanes. Finalmente chega-
remos à majestosa Plaza Mayor onde 
destacamos a casa da Panadería e a 
estátua de Felipe III .
Entre a Plaza de la Villa e la Plaza 
Mayor encontramos o precioso Mer-
cado de San Miguel. O mercado de 

Programa elaborado para o mínimo de 30 participantes.
Inscrições estão abertas até ao dia 5 de maio prevalecendo a ordem de entra-
da nos serviços.  
 
 
PREÇO POR PESSOA EM DUPLO
Sócios e cônjuges: 1.020€
Outros acompanhantes: 1.030€
  
PREÇO POR PESSOA EM QUARTO INDIVIDUAL
Sócios: 1.270€
Outros acompanhantes: 1.280€

INCLUI: 
Transporte em autocarro de turismo para o itinerário indicado; 
2 Motoristas até Vilar Formoso / 2 Motoristas a partir do Caia no dia de regresso 
– imposição de horário de trabalho;
Acompanhamento por guia da agência de Lisboa a Lisboa; 
Guias locais em Burgos, Zaragoza e Madrid em Português ou Castelhano; 
Viagem de 8 dias / 07 noites de alojamento em hotéis de 4 estrelas;
Todas as refeições desde o pequeno almoço do 1.º dia ao almoço do 8º dia; 
Refeições incluindo água e vinho da casa; 
Passeio em Trem Turístico em Lourdes; 
Passeio às Grutas de Betharram (Lourdes) incluindo a entrada;
Passeio a pé em Zaragoza incluindo a entrada na Basílica da Virgem do Pilar e 
Palácio da Alfajeria;
Passeio a pé em Madrid – Madrid dos Áustrias ;
Taxas Turísticas em Lourdes;
Seguro de Assistência MultiviagensPortugal Go4Travel incluindo Cancelamen-
to e/ou Interrupção Involuntária da Viagem e Proteção COVID-19;
Taxas de Turismo, Serviços e IVA .

NÃO INCLUI: 
Bagageiros, Gratificações; Outras bebidas; Outros serviços não mencionados  

San Miguel marcou uma tendencia 
e mercados como o de San Antón, 
situado na Chueca, foram também 
restaurados e convertidos em espa-
ços gourmet.
Após contemplarmos a Plaza Mayor, 
podemos optar por sair até à iglesia 

de San Andrés, e ver a Capela de San 
Isidro, ou então sair da Plaza Mayor pela 
calle Postas e chegar à Puerta del Sol, 
lugar emblemático de Madrid e ponto 
de encontro dos madrilenos.
Jantar e alojamento no Hotel Ma-
yorazgo 4*. 

8.º Dia – Zaragoza/Badajoz/Lisboa
Pequeno-almoço.  Almoço. 
Manhã livre para compras ou outras 
atividades a gosto pessoal.
Em hora a indicar localmente ini-
ciamos o nosso regresso a Portugal.
Jantar livre em percurso. 



1.º Dia – LISBOA/ZAFRA/CÓRDO-
BA 
Comparência às 07h00 no Centro 
Clínico do SAMS. Início da viagem 
às 07h15. Pequeno-almoço incluído 
em percurso. Entramos em Espanha 
por Badajoz. ZAFRA – cidade de im-
portante tradição ganadeira. Almo-
ço. Seguimos agora para Córdoba.  
Jantar e alojamento em hotel.

2.º Dia – CÓRDOBA / GRANADA 
Pequeno-almoço. O passeio por Cór-
doba inclui a visita a pé da Calleja de 
las Flores, Bairro da Juderia e visita 
à sua Mezquita – Catedral (entrada 
incluída e auriculares). Almoço. Con-
tinuação até Granada. Jantar e alo-
jamento em hotel. Passeio de noite, 
com guia local, pelo  “barrio del Al-
baicín de Granada”, bairro medievo-
-muçulmano, pelas suas labirínticas 
e estreiras ruas, ruelas e vielas, pelas 
suas praças e pracetas, onde en-
contramos Igrejas de estilo Mudejar 
que na  época muçulmana foram 
Mesquitas. O Mirador de San Nicolás  
permitirá  obter uma das mais belas 
panorâmicas  sobre o Alhambra, ten-
do como cenário de fundo a Sierra 
Nevada.

3.º Dia –  GRANADA 
Pensão completa no hotel. Visita ao  
Mosteiro da  Cartuja (entrada inclu-

ída), auténtica jóia do Barroco An-
daluz. Visita do centro histórico de 
Granada, a pé, incluindo a Catedral 
e suas capelas tumulares, onde repo-
sam os Reis Católicos. Almoço. Visita 
ao Alhambra e Generalife (entrada 
incluída) - Visitaremos: Alcazaba, Sa-
lão dos Embaixadores, o Pátio dos 
Arrayanes, a Sala da Barca, o Pátio dos 
Leões, Lindaraja, o Palácio Mexuar, a 
Sala dos Abencerrajes, os jardins do 
Partal, o Serrallo e o Palácio de Car-
los V . Continuaremos a nossa  visita 
ao Generalife, palácio e espaço de 
recreio, independente do Alhambra, 
que era utilizado pelos Reis Nazaritas 
como lugar de retiro e descanso. Visi-
taremos também o Pátio da Acequia 
e o da Sultana. 

4.º Dia – GRANADA / RONDA 
Pequeno-almoço. Viagem até Ronda. 
Almoço .
Quase pendurada num promontório 
rochoso,  a cidade encontra-se sepa-
rada em duas partes, pelo “Canhão 
de El Tajo”, um desfiladeiro calcário 
onde corre encaixado o rio Guada-
levín, a parte velha e a parte nova. 
Visita a pé. Jantar e alojamento em 
hotel. 

5.º Dia – RONDA / JEREZ DE LA 
FRONTERA / SEVILHA  
Pequeno-almoço. Viagem até Jerez 

Programa elaborado para mínimo de 30 Participantes.
Inscrições estão abertas até ao dia 5 de junho prevalecendo a ordem de 
entrada nos serviços.  
  
PREÇO POR PESSOA EM DUPLO
Sócios e cônjuges: 950€
Outros acompanhantes: 960€
 
PREÇO POR PESSOA EM QUARTO INDIVIDUAL
Sócios: 1.210€
Outros acompanhantes: 1.220€

 
INCLUI : 
Acompanhamento por Guia da agência, de Lisboa a Lisboa;
Autocarro de Turismo, para todo o percurso; 
Alojamento na base de quartos duplos com banho privativo no hotel escolhido;
Taxas Turisticas de Hotelaria;
Todas as refeições desde o pequeno almoço do 1.º dia ao almoço do 6.º dia 
incluindo água; 
Guias locais para as visitas mencionadas no programa: Córdoba, Granada, 
Ronda e Sevilha; 
Entradas incluídas: Córdoba = Mezquita de Cordoba + Granada = Alhambra 
e Jardins de Generalife, Catedral e Capelas Tumulares, Mosteiro da Cartuxa e 
Passeio noturno no bairro de Albaicin + Jerez de la Frontera = Show Equestre 
em Jerez de la Frontera + Sevilha = Tesouro no Museu da Basílica da Macarena 
(ou um dos Palácios mencionados) , Show de Flamenco incluindo 1 bebida 
Auriculares desde o 2º dia ao 6º dia em Sevilha ; 
Seguro de Assistência Multiviagens Go4Travel incluindo Cancelamento e/ou 
Interrupção Involuntária da Viagem e Proteção COVID-19;
Taxas de Turismo, Serviços e IVA.

NÃO INCLUI: 
Bagageiros, Gratificações; Outras bebidas às Refeições; 
Outros serviços não mencionados.

de la Frontera, para assistir ao grande 
espetáculo “Como Bailam os Cavalos 
Andaluzes”. Almoço.  Continuação 
para Sevilha, jantar e alojamento em 
hotel. À noite iremos assistir a um 
Show de Flamenco. 

6.º Dia – SEVILHA / LISBOA  
Pequeno-almoço. Visita de Sevilha 
com guia local incluindo a visita ao 
tesouro na Basílica da Macarena* 
(entrada incluída). Passeio a pé pelo 
famoso Bairro de Santa Cruz, desven-
dando os segredos e histórias desta 
maravilhosa cidade Andaluza.
É um bairro de ruas estreitas, de rue-
las, de antigas judiarias, de praças 
como a dos Plaza de los Venerables, 

repletas de esplanadas e bares. Da 
sua arte, destacamos a Igreja de San-
ta María la Blanca, erguida sobre uma 
antiga sinagoga, cerca do século XIV, 
bem como a Igreja de Santa Cruz. 
Terminaremos o passeio junto à Tor-
re del Oro. Almoço. Iniciaremos o re-
gresso para  Portugal, por Vila Verde 
de Ficalho , Serpa e Lisboa.

* A visita ao Tesouro da Basílica da 
Macarena poderá ser susbtuida pela 
visita ao Palácio da Condessa de Le-
brija ou Palácio de las Dueñas (Casa 
de Alba).
Salvaguardamos a possibilidade de 
de alterar a ordem das visitas por 
questões de operacionalidade. 

JÓIAS DA ANDALUZIA
De 06/11 de Setembro 2022

CORDOBA * GRANADA * RONDA * JEREZ DE LA FRONTERA * 
SEVILHA

CÓRDOBA | GRANADA | RONDA | JEREZ DE LA FRONTERA | SEVILHA

DE 06 A 11 SETEMBRO

JÓIAS DA ANDALUZIA



1.º Dia – Lisboa / Pico 
Comparência no Aeroporto de Lis-
boa, 120 minutos antes da partida, 
formalidades de embarque em voo 
Azores Airlines com destino à Ilha do 
Pico. 
Chegada e início do passeio na Ilha 
do Pico. Visitaremos a Criação Velha, 
zona de produção vinícola do Vinho 
Verdelho do Pico, uma casa de Arte-
sanato/Bordados em São Mateus e 
Lages do Pico para visitar o Museu 
do Baleeiro. Almoço. Subida ao pla-
nalto central da ilha, podendo avistar  
a Ilha de São Jorge. São Roque – com 
as suas piscinas naturais e porto co-
mercial; Santo António, Arcos, Lagi-
do e Cachorro. Alojamento no Hotel 
Caravelas 3*. Jantar em restaurante 
local.

2.º Dia – Pico / Faial / Pico 
– Travessia de Barco
Pequeno-almoço. Saída até ao Cais 
para efetuar a travessia marítima até 

à Ilha do Faial. Visita da ilha do Faial: 
Miradouro de Nossa Senhora da 
Conceição, com vista panorâmica 
para a Horta e para outras ilhas do 
grupo central; vistas para o Vale dos 
Flamengos, Caldeira, principal cra-
tera de colapso da ilha e Vulcão dos 
Capelinhos. Visita ao Centro de Inter-
pretação do Vulcão: visionamento de 
filme 3D sobre a “Formação da Terra”, 
Exposição sobre Faróis dos Açores, 
projecção holográfica sobre o vul-
cão, origens e natureza geológica 
das ilhas dos Açores (entrada inclu-
ída - bilhete completo sem restri-
ções). Ao Parque Florestal do Capelo 
e à estância balnear do Varadouro. 
Almoço entre visitas. Regresso ao 
Pico. Chegada e  alojamento no Ho-
tel. Jantar.

3.º Dia –  Pico / São Jorge  
– Travessia de Barco
Pequeno-almoço. Travessia marítima 
até à Ilha de São Jorge. Chegada às 

Programa elaborado para o mínimo de 30 participantes.
Inscrições estão abertas até ao dia 10 de março prevalecendo a ordem de 
entrada nos serviços.

PREÇO POR PESSOA EM DUPLO
Sócios e cônjuges: 915€
Outros acompanhantes: 925€ 
 
PREÇO POR PESSOA EM QUARTO INDIVIDUAL
Sócios: 1.060€
Outros acompanhantes: 1.070€

INCLUI : 
Viagem de 05 dias = 04 noites de alojamento;
Acompanhamento por guia da agência, de Lisboa a Lisboa;
Avião Lisboa / Pico – São Jorge / Terceira / Lisboa em classe económica e com 
direito a 23 kgs de bagagem;
Travessias de barco Pico – Faial – S. Jorge;  
Taxas de Aeroporto Incluídas cerca de 65,04€ à data de hoje – podem ser 
alteradas até a dia de emissão dos bilhetes aéreos;
Guias locais em Português;
Autocarro de Turismo, para todo o percurso; 
Alojamento em hotéis de 4* e 3*S;
Visitas conforme programa – entradas em locais e museus *;
Todas as refeições desde o almoço do 1º dia ao almoço do 5º dia incluindo 
água, sumos e vinho da casa ; 
Seguro de Assistência MultiviagensPortugal Go4Travel incluindo Cancelamento 
e/ou Interrupção Involuntária da Viagem e Proteção COVID-19;
Taxas de Turismo, Serviços e IVA.

NÃO INCLUI: 
Bagageiros, Gratificações; Bebidas às Refeições tais como cafés ou chás , 
aperitivos e digestivos; Outros serviços não mencionados como tudo incluído.

Velas. Saída com visitas a vários mi-
radouros do concelho, começando 
pela costa sul da Ilha, incluindo Ur-
zelina. Visita à Igreja de Santa Bárba-
ra, em Manadas, e zona da Calheta. 
Almoço.  Regresso às Velas através 
do Norte da Ilha, com paragens nas 
requintadas Fajãs - nomeadamente 
a Fajã do Cubre e em parques natu-
rais. Durante o circuito, visita a uma 
fábrica do famoso queijo da Ilha de 
São Jorge.  A excursão terminará no 
Hotel S. Jorge Garden 3*S. Distribui-
ção dos alojamentos. Jantar em res-
taurante local.

4º Dia – São Jorge/Terceira
Pequeno-almoço. Transporte ao 
Aeroporto de São Jorge para em-
barque com destino à Ilha Terceira. 
Chegada. Visita a pé na Cidade de 
Angra do Heroísmo: O Convento 
de S. Gonçalo, Sé Catedral, Teatro 
Angrense (Séc. XIX), Palácio dos 
Capitães Generais (antigo Colégio 

Passando pela Salga relembraremos 
a batalha contra as tropas filipinas e 
subimos para São Sebastião. Encon-
tramos uma das mais antigas igrejas 
– a Matriz de S. Sebastião com fres-
cos do Séc. XVI. 
O passeio continua pela Costa Norte 
passando pelas freguesias de Agual-
va, Quatro Ribeiras e Biscoitos (pisci-
nas vulcânicas). De caminho para o 
Museu do Vinho teremos lindos pa-
noramas de vinhedos que estão mu-
rados por pedras vulcânicas. Transfer 
ao Aeroporto das Lages  para embar-
que com destino a Lisboa. 

Itinerário e ordem das visitas estão 
sujeitas a alterações e/ou ajustes por 
questões operacionais
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de Jesuítas), os Jardins do Parque 
Duque da Terceira, Câmara Munici-
pal e Baía de Angra. Almoço. Subi-
da ao Monte Brasil, passando pelo 
Castelo de S. João Batista e ao Alto 
da Memória.  Jantar com menu tra-
dicional e com Animação Etnográ-
fica. Alojamento em hotel. 

5.º Dia – Terceira/Lisboa
Pequeno-almoço. Início do passeio  
às  “Freguesias Terceirenses”.
O Tour inicia-se pelo Miradouro Va-
randas da Praia da Vitória, onde fare-
mos um passeio a pé pela Rua de Je-
sus, Igreja Matriz, Câmara Municipal e 
as Casas Solarengas, destacando-se a 
famosa “Casa das Tias” de Vitorino Ne-
mésio. Passagem pela área do Ramo 
grande com as casas típicas constru-
ídas em cantaria com as suas janelas 
de guilhotina e chaminés “de mãos 
postas”. Subida à Serra do Cume. Al-
moço. Descobriremos os “impérios” 
– símbolos da arquitetura popular.  

PICO | SÃO JORGE | FAIAL | TERCEIRA

DE 2 A 6 MAIO

AÇORES

Princesas de Bruma



PREÇO POR  PESSOA 

Sócios e cônjuges: 75€ 
Outros acompanhantes: 80€ 

Passeio de 1 dia com saída do Centro Clínico do SAMS às 07h00 horas, em direção á Serra do Buçaco. 
Neste local faremos a subida da Via Sacra, marcada por uma série de 20 capelas, até chegar ao Miradouro 
da Cruz Alta, de onde se pode vislumbrar uma magnífica paisagem natural.  Segue-se a deslocação para 
o restaurante, para almoço de leitão assado á moda da Bairrada.
 
Durante a tarde efetuamos a visita panorâmica a Coimbra, com destaque para o Mosteiro de Santa Cla-
ra-a-Velha. 
Em hora a combinar, regresso a Lisboa.

A empresa reserva-se ao direito de mudar ou inverter a ordem do programa de 
visitas. 
 

INCLUI : 
Transporte em autocarro; almoço; 
visita conforme programa. 
 
NÃO INCLUI: 
Entrada nos monumentos que não constem no programa e tudo o que não 
estiver contemplado no programa do passeio.

COIMBRA
26 DE MARÇO

Programa elaborado para o mínimo de 35 participantes.
Inscrições estão abertas até ao dia 4 de março prevalecendo a ordem de 
entrada nos serviços.



1.º DIA
MACEDO DE CAVALEIROS
   
Saída do Centro Clínico do SAMS às 07h00 em direção a Macedo de 
Cavaleiros, concelho situado no centro do nordeste transmontano co-
nhecido pelo seu carnaval, considerado o mais tradicional de Portugal 
com os seu Caretos. Almoço. Durante a tarde poderemos visitar a Albu-
feira do Azido, a Casa do Careto (facultativo), a Igreja, o Pelourinho entre 
outros monumentos e locais. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.  

2.º DIA
BRAGANÇA/MIRANDELA 
Pequeno-almoço. Saída em direção a Bragança, cidade repleta de his-
tória onde se destaca o Castelo, Torre de Menagem, Portas da Vila, Sé 
Catedral, Igreja de Santa Maria, Palacete dos Calaínhos e Domus Muni-
cipalis. Regresso ao hotel para Almoço.Visita a Mirandela, situada nas 
margens do Rio Tua. Aqui poderemos ver a Ponte Romana, a Igreja Ma-
triz, o Jardim Municipal e o Palácio dos Távoras. E para quem desejar 
poderá adquirir os famosos enchidos tradicionais, tais como, a Alheira, 
o Salpicão, a Linguiça, a Farinheira e a Morcela. Continuação da viagem 
de regresso a Lisboa.

A empresa reserva-se ao direito de mudar ou inverter a ordem do programa de 
visitas em beneficio dos clientes.  

INCLUI : 
Transporte em autocarro; Regime de pensão completa, com água e vinho em 
todas as refeições e guia acompanhante.

NÃO INCLUI:
Entrada nos monumentos e tudo o que não esteja incluído no programa de viagem. 

 
PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO
Sócios e cônjuges : 145€
Outros acompanhantes: 155€

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO INDIVIDUAL
Sócios: 170€
Outros acompanhantes: 180€

TRÁS-OS- MONTES
3 E 4 DE SETEMBRO

Programa elaborado para o mínimo de 35 participantes.
Inscrições estão abertas até ao dia 4 de março prevalecendo a ordem de 
entrada nos serviços.



Convívios com Arte

O programa de visitas orientadas para divulgação 

da arte nacional vai ser retomado, após a interrupção 

de 2 anos, agora na sua oitava edição. O pretexto para 

estes encontros continua a ser a participação numa 

atividade cultural, valorizando-se o convívio em vez 

da solidão de uma visita individual. Continua a ser 

uma atividade de periodicidade mensal com 

interrupção no mês de agosto e dezembro. 

As visitas estão programadas para se realizarem no 

último sábado de cada mês, sempre com inicio às 10h30.

Eventuais exceções serão devidamente identificadas. 

Em cada visita exige-se um mínimo de 10 participantes, 

podendo o limite máximo previsto para os 20 

participantes ser alterado, se as condições sanitárias e 

especificas de cada programa o permitirem. O preço de 

inscrição e as condições de pagamento de cada visita só 

serão divulgados com a publicação do cartaz referente 

ao programa específico da visita.

Programa para 2022

26 de março  Museu Nacional dos Coches,  Lisboa

30 de abri l   Castelo de S.  Jorge, Lisboa

28 de maio  Quinta da Regaleira,  Sintra

25 de junho Museu de Ar te Antiga,  Lisboa

30 de julho  Convento de Mafra,  Tapada de Mafra,  com almoço

23 de setembro Adega Regional de Colares – visita guiada com prova de vinhos,  Colares

29 de outubro Assembleia da República – Lisboa (horár io a confirmar poster iormente)

26 de novembro  Museu do Fado - Lisboa



Interrompido 2 anos por causa da pandemia, o Pelouro de 
Tempos Livres vai organizar a realização do CLI pela 21ª vez.

Data de realização e destinatários
Realiza-se de 24 de julho a 7 de agosto e destina-se a jovens 

dos 11 aos 17 anos.

Localização
O Marino Institute of Education localiza-se no lado norte da 

cidade de Dublin, na histórica Griffith Avenue, a curta distância do 
centro da capital da Irlanda.

Colégio
O Colégio oferece instalações de última geração e está 

instalado nos jardins da propriedade de Lord Charlemont, que 
data de 1900, criando um ambiente de aprendizagem muito 
tranquilo. Está situado em 22 hectares de espaços verdes e 
extensos campos de jogos, com bonitos edifícios de design 
clássico e modernos, incluindo residências para os alunos. As 
salas são espaçosas e com acesso wi-fi, além de possuir um 
moderno pavilhão desportivo, refeitório moderno na moda-
lidade de self-service e café. O alojamento é feito em resi-
dências do colégio, com apartamentos para 4/5 alunos, cada 
um com quarto individual e casa de banho privada, além de 
terem uma cozinha e sala comum. Nos dias das excursões é 
entregue a cada aluno um almoço embalado (packed lunch).

Curso de Língua Inglesa

Este programa inclui: 

• Passagem aérea Lisboa/Dublin/Lisboa;
• taxas de aeroporto e de segurança;
• transporte do aeroporto ao Colégio e vice-versa;
• 15 horas de Língua Inglesa por semana, ocupando as manhãs dos dias 

úteis, em turmas com participantes de várias nacionalidades;
• 14 noites de alojamento em residências do Colégio, em apartamentos 

para 4/5 alunos, cada um com quarto individual e casa de banho privada;
• pensão completa (3 refeições diárias);
• programa de atividades desportivas, sociais e culturais;
• diploma de aproveitamento escolar;
• acompanhamento por 1 responsável do Sindicato em toda a atividade;
• seguro de viagem.

Grupo mínimo: 15 Participantes

Preço por participante € 2.305,00

Dublin – Marino Institute of Education

Programa educacional, desportivo e cultural
As aulas de língua inglesa são dadas em pequenas turmas 

multinacionais, ocupando as manhãs, num total de 15 horas 
de inglês por semana, com lições que abrangem a gramática 
e a fluência e prática da língua. O curso é organizado pela 
Emerald Cultural Institute. Combina as aulas de inglês com as 
atividades extracurriculares e as visitas culturais, para aprovei-
tar ao máximo a estadia em Dublin. Para ocupação do restante 
tempo livre, a prioridade vai para as diversas atividades re-
creativas e de lazer, aproveitando o tempo, depois do jantar, 
para o convívio. Além dos desportos no ginásio ou ao ar livre, 
organizam-se diversas atividades artísticas e festas temáticas. 
O programa de passeios e visitas, embora sujeito a eventuais 
ajustamentos, inclui:
25 Julho – passeio de ½ dia para visita de orientação ao centro 
de Dublin;
27 Julho – passeio de ½ dia ao GAA Museum;
29 Julho – visita de ½ dia ao Castelo de Dublin;
30 Julho – passeio de 1dia a Kilkenny Castle & Dunmore Caves (*);
31 Julho – visita de 1 dia a local a designar posteriormente (*);
02 Agosto – passeio de ½ dia ao EPIC Museum;
04 Agosto – visita de ½ à National Gallery;
06 Agosto – passeio de 1 dia a Clonmacnoise para visita ao Cen-
tro Viking e cruzeiro (*).

* Inclui box lunch

Modalidades de pagamento

De uma só vez ou em prestações mensais, até ao máximo de 
12, a partir da data de inscrição.

Desistências
A desistência de uma inscrição tem de ser apresentada por es-
crito. Até ao dia 26 de março não sofre nenhuma penalização 
e a partir desta data está sujeita à penalização que for indicada 
pela Agência.



A Colónia de Férias deixou de ser uma 
atividade organizada diretamente pelo 
Sindicato. Em alternativa, o Pelouro de 
Tempos Livres concretizou uma parceria 
com o “CAMPO JOVEM”, entidade 
detentora do alvará do IPDJ n.º 27/2011, 
e com Registo Nacional de Animação 
Turística n.º 548/2016, para viabilizar a 
continuidade de inscrição de jovens, 
filhos ou netos de sócios , nas Colónias de 
Férias. Esta entidade é a única responsável 
pela organização dos Campos de Férias e 
pela Gestão Pedagógica, cuja vantagem 
essencial para os participantes é poder 
usufruir de preços especiais.

Destinatários e data dos turnos
Podem frequentar as colónias as crianças 
e jovens  a partir dos 6 e até aos 18 anos. 
O CAMPO JOVEM vai realizar colónias em 
regime fechado, com turnos  semanais, 
com entrada no domingo e saída ao 
sábado, e com inicio a 26 de junho e  fim 
a 3 de setembro. Também vai realizar 2 
turnos quinzenais, no mês de julho, o 
primeiro a começar no dia 3 e a terminar 
no dia 16, e o segundo a começar no dia 
17 e a terminar no dia 30 de julho.

Inscrições
As inscrições estão abertas e prolongam-
se até ao final de maio. São realizadas 

Colónia de Férias

TO
M

AR



Check-in

Jogos 
de Integração

Jogos 
da Minha Infância

10.15 h

8.00 h

13.00 h

15.00 h

17.00 h
18.45 h
20.00 h

21.30 h

23.30 h
00.00 h

9.00 h
"Missão X"

(Peddy Papper
Quinta Pedagógica

Piscina)

Ponte Himalaia
Corda Trola

Water Bubble

Desportos 
Noturnos

Jogos desportivos  
Jogos Piscina

Laser Tag
Slide

Escape Room

Concurso 
Televisivo

Jogos Tradicionais
Gincana
Piscina

Worshops
Ateliers

"Noite ao Luar"
(Fogo de Campo)

Escalada
Zarabatana

Rapel

Caça ao Tesouro
Piscina

Karaoke
Discoteca

Canoagem
Tiro com Arco

Stand Up Padle

Jogos de Piscina
Testemunhos

Festa Final

Arrumações
Despedida
Check-Out

 Horas 1.º Dia 2.º Dia 3.º Dia 4.º Dia 5.º Dia 6.º Dia 7.º Dia

Programa-tipo de uma semana

Alvorada | Higiene

Pequeno Almoço

Almoço

Jantar | Tempo Livre

Ceia | Recolher | Higiene
Silêncio

Piscinas | Lanche
Higiene | Banhos

diretamente para a CAMPO JOVEM, 
através do e-mail geral@campojovem.
com ou do telefone 214 149 310, 
devendo sempre informar que está a 
efetuar a inscrição ao abrigo da parceria 
com o Mais Sindicato, para garantir 
usufruir do preço  protocolado.

Local de realização
O CAMPO JOVEM é uma organização 
que se dedica à realização de Campos 
de Férias  e está localizada na Quinta 
Ganados, na localidade de Ganados, 
em Tomar, bem no centro de Portugal. 
É uma propriedade com cerca de 50 
hectares de pastagem e floresta, a 
meia distância entre a cidade de Tomar 
e a Barragem de Castelo de Bode. O 
conjunto de edificios da Quinta foi 
remodelado e adaptado para animação 
e turismo de jovens e crianças, e dotado 
de todas as comodidades necessárias 
para o bem estar dos participantes.

Programa 
O programa tipo de uma semana é 
pensado e idealizado para permitir a 
máxima satisfação dos participantes e 
assegurar às famílias a plena confiança 
nas atividades desenvolvidas. Todas 
as atividades e a colónia  de férias 
estão asseguradas por uma equipa de 
monitores e animadores credenciados, 
com formação específica e experiência 
em campos de férias. No CAMPO JOVEM 
os participantes fazem atividades 
como Slide, PaintBall, Escalada, Ponte 
Himalaia, Canoagem, PedalKart, 
Percurso Pedestre, Jogos Desportivos, 
Tiro Com Arco, Zarabatana, Piscina, 
Karaoke, Discoteca, Quinta Pedagógica, 
Jogo Cidade, Caça ao Tesouro, Gincanas, 
WorkShops, Passeio de Burro, Escape 
Room e muito mais…

Pagamento
O pagamento é efetuado diretamente ao CAMPO JOVEM, devendo no momento da inscrição  in-
formar do protocolo existente para usufruir do desconto associado.

O preço inclui:
n Alojamento em regime de camaratas com diferenciação de rapazes e raparigas (incluindo  lençol,  
 almofada, cobertor);

n Alimentação em Regime de Pensão Completa (pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e ceia);

n Utilização de balneários diferenciados com água quente;

n Atividades tal como mencionado no programa;

n Fornecimento de todos os materiais de segurança e proteção individual de atividades;

n Supervisores, coordenadores, monitores, segurança e enfermeira;

n Número de monitores mediante a lei em vigor;

n Brinde oferta;

n Seguro de acidentes pessoais.

Nota: O preço não inclui o transporte 
e outras despesas de carater pessoal.

Turno de 7 dias 250€ | Turno de 14 dias 450€

Preço por participante  
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