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Portugal means Summermoon.

Country of strong traditions and diversity: landscapes, sun & beach,
architecture, wines, gastronomy and a remarkable history. Our goal
is also to show the world its character as a modern European country
connected to the future, where you can also shop around the most
quirky stores and national / international brands.

• tailor made estimates
• excursions
• transfers
• small groups
• events
• weddings

Together, we will discover Douro’s landscapes (UNESCO World Heritage) and Porto’s, also known as the “Invicta” or “unbeaten city”; the
rich Alentejo flavours and tradition; the bright and vibrant colours of
Minho and the historical villages; Lisbon, the capital and its charming surroundings. The pilgrim tourist can also trail the path of the
world’s major Christians sanctuaries: Fátima, Santiago de Compostela,
Lourdes and Rome.
We rely on the quality services that Portugal provides the visitors: luxury and boutique accommodation, where hotels are perfectly merged
into their landscapes, offering today’s tourist maximum comfort and
convenience; modern buses and experienced guides, fully available, in
order to make this unforgettable discover the most rich and delightful
of the experiences.

Portugal é sinónimo de Summermoon.
País de fortes tradições e diversidade: paisagem, praia, arquitetura,
vinhos, gastronomia e uma história inconfundível. Pretendemos mostrar ao mundo a sua vertente moderna de país europeu conectado
com o futuro, onde poderá também fazer as suas compras nas mais
renomadas marcas internacionais.

• orçamentos personalizados
• excursões
• transferes
• mini-grupos
• eventos
• casamentos

Juntos, descobriremos as paisagens do Douro (Património Mundial
da UNESCO) e da cidade do Porto, também conhecida por cidade
invicta; os sabores e a tradição do rico Alentejo; as aldeias históricas,
palco das batalhas que formaram a identidade do país e as cores garridas e alegres do Minho; a capital Lisboa e os seus arredores charmosos. O turista peregrino também poderá trilhar pelos caminhos
de Santiago ou optar por uma jornada de culto entre as principais
capitais religiosas da Europa (Fátima, Lourdes e Roma).
Selecionamos os serviços de qualidade que Portugal tem à disposição do visitante: hotelaria de charme e luxo, onde as unidades estão
perfeitamente inseridas nas paisagens onde se situam, oferecendo o
máximo conforto e comodidades do exigente turista atual; modernos
ônibus e guias experientes com total disponibilidade, para que esta
descoberta seja lembrada e relembrada como a mais rica e encantadora das experiências.

INCLUDES:

• 4 nights accommodation on 		
double room in a 4* hotel
• Breakfast
• Private transfers between 		
airport/hotel and hotel/airport
• Experienced English speaking
private guide escorting the 		
whole journey
• Half day city tour
• Douro River Cruises
• Port Wine Cellar visit
• Tickets to all monuments of 		
the visit
• Fado dinner

WE SUGGEST:

- Panoramic Porto
- Helicopter Flights

INCLUI:

• 4 noites de alojamento em 		
quarto duplo em hotel de 4*
• Café da manhã
• Traslados privativos entre
o aeroporto/hotel e hotel/aeroporto
• Acompanhamento de experiente
guia privado português durante
toda a viagem
• Tour de meio dia no Porto
• Cruzeiro das 6 Pontes
• Visita às Caves do Vinho do Porto
• Entradas nos monumentos e 		
visitas mencionadas
• Noite de fado com jantar

RECOMENDAMOS:

- Porto Panorâmico
- Passeios de Helicóptero

MINHO E NORTE
MINHO AND
NORTHERN PORTUGAL

Visit Portugal’s major cities in the north, from Porto to Douro region, passing through Braga and Guimarães.
Private program that can be designed to the dates and number of days you wish.
1st day - Porto

2nd day – Porto / Viana do Castelo
/ Braga / Guimarães

Arrival at Porto airport. Assistance from
our private guide, escorting the whole
journey.
Half day private tour though Porto. Visit
to the city’s major touristic attractions.
Douro River Cruise followed by a Port
Wine Cellar visit.
Fado dinner.
Accommodation.

After breakfast, we will proceed to Viana do Castelo, one of the most beautiful
and colorful cities in Portugal, home of
the merry folklore. We will then head to
Braga, religious capital of northern Portugal. Departure to Guimarães, European Capital of Culture in 2012.
Accommodation in Guimarães.

4th day – Vila Real / Bragança

5th day – Bragança / Viseu / Porto

After breakfast, we will visit Vila Real,
noble city. We will also visit one of the
most remarkable jewels of Portuguese
baroque: Mateus Palace. After, we will
depart to Bragança, home of Portugal’s
Royal Family and ancient citadel, surrounded by its medieval wall and castle.
Accommodation in Bragança.

3rd day – Guimarães / Régua / 		
Vila Real

Departure to Douro, first wine region in
the world.
We will start in Régua, that transformed
its wild slopes into land terraces to grow
the vineyard that produces the famous
Port wine.
We will visit the famous Quinta do Crasto, in Pinhão, traditional Port farm. Wine
tasting session at the end of the visit.
Accommodation in Vila Real.

Departure to Viseu. Visit of city’s major
emblematic touristic points.
Return to Porto.

Conheça as principais cidades do norte e Portugal, desde a cidade do Porto à zona do Douro, passando
pelas cidades de Braga e Guimarães.
Programa privativo que poderá ser construído mediante datas da sua preferência.
1º dia - Porto

Chegada ao aeroporto do Porto. Assistência pelo nosso guia privativo que acompanha toda a viagem.
Tour privativo de meio dia pela cidade
do Porto. Visita aos principais monumentos e locais pitorescos da cidade.
Cruzeiro das 6 Pontes, no Rio Douro, seguido de visita às Caves do Vinho do Porto.
Noite de fados com jantar.
Alojamento.

4º dia – Vila Real/Bragança

Santuário de Santa Luzia, Viana do Castelo
Foto: Asta D Eca
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Após o café da manhã, visita a Vila Real,
cidade nobre e capital de Trás-os-Montes. Conheceremos também uma das
mais notáveis jóias do Barroco português: o Palácio de Mateus. Seguiremos
para Bragança, berço da Casa Real e antiga cidadela, cercada pela sua muralha
medieval e seu castelo.
Alojamento em Bragança.

2º dia – Porto/Viana do Castelo/
Braga/Guimarães

Após o café da manhã, seguiremos em
direção a Viana do Castelo, uma das mais
belas e coloridas cidades portuguesas,
berço do folclore alegre e garrido. De
seguida, partiremos para Braga, capital
da religião no norte de Portugal. Partida
para Guimarães, que em 2012 é Capital
Europeia da Cultura.
Alojamento em Guimarães.

5º dia – Bragança/Viseu/Porto

Partiremos para Viseu. Visita aos mais
emblemáticos pontos da cidade.
Regresso ao Porto.

3º dia – Guimarães/Régua/Vila Real

Partida para a zona do Douro, primeira
região de vinho do mundo a ser demarcada. Começaremos pela Régua, com
as suas encostas selvagens em vale,
que transformaram-se em socalcos para
plantar a vinha que dá origem ao famoso Vinho do Porto. Visitaremos a Quinta
do Crasto, no Pinhão, tradicional quinta
produtora de Vinho do Porto. Prova de
vinhos no fim da visita.
Alojamento em Vila Real.

Full day | Dia inteiro
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TESOUROS DO MINHO
MINHO’S TREASURES
Guimarães: Birth place of Portugal, it is the European Capital of Culture in 2012 and one of the most
important historical cities of the country. Its Historical Centre is UNESCO World Heritage, a title that makes
it one of the biggest touristic attractions of the region. Its streets and monuments breathe history and make
the delights of those who visit it.
Braga: one of the oldest Portuguese cities and one amongst the eldest Christian cities in the world was
founded under the name of Bracara Augusta, during the Roman occupation, counting with over 2000 years
as a city. In 2012 it is European Capital of Youth.
City of the Archbishops, it is also known for its monumental religious heritage.
Included: Pick-Up in the Hotel, Guided Tour through the cities of Guimarães and Braga with lunch Touristic Menu (Entries, main course - fish or meat, beverage and dessert); Drop-Off in the Hotel at the
end of the tour.
Guimarães: Castle; Historical Center - UNESCO World Heritage
Braga: Bom Jesus and Sameiro Sanctuaries; Historical Center; Braga’s Cathedral

Price with lunch: €90

Guimarães: Berço da Nação, é Capital Europeia da Cultura em 2012, é uma das mais importantes cidades
históricas do país, sendo o seu centro histórico considerado Património Cultural da Humanidade, tornando-a
definitivamente um dos maiores centros turísticos da região. As suas ruas e monumentos respiram história
e encantam quem a visita.
Braga: é uma das mais antigas cidades portuguesas e uma das cidades cristãs mais antigas do mundo;
fundada no tempo dos romanos como Bracara Augusta, conta com mais de 2 000 anos de História como
cidade. É Capital Europeia da Juventude 2012.
Cidade dos Arcebispos, conhecida pelo monumental património religioso.
Inclui: Pick-up no Hotel, Visita às cidades de Guimarães e Braga acompanhadas por guia intérprete
com almoço incluído - Menu Turístico (Entradas, prato principal - peixe ou carne, bebidas e sobremesa);
Drop-off no Hotel no final do Tour.
Guimarães: Castelo; Centro Histórico - Património da Humanidade;
Braga: Santuários do Sameiro e Bom Jesus; Centro Histórico; Sé de Braga

Preço com almoço: €90

Castelo de Guimrães, Guimarães
Foto: CMG_PPacheco

3days/dias 2nights/noites

INCLUDES:

• 2 nights accommodation on 		
double room in a 4* hotel
• Breakfast
• Private transfers between 		
airport/hotel and hotel airport
• Experienced English speaking
private guide escorting the 		
whole journey
• Half day city tour
• Douro River Cruises
• Port Wine Cellar visit
• Tickets to all monuments of the visit
• Fado dinner

WE SUGGEST:

- Panoramic Porto
- Helicopter Flights
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ROTA DO MINHO
MINHO’S ROUTE
The religiosity in Braga, the monumentality in Guimarães, the colors in Viana’s outfits, the sea, the landscape
and he gastronomy: Minho at your feet!
1st day - Porto

Arrival at Porto airport. Assistance from
our private guide, escorting the whole
journey.
Half day private tour though Porto. Visit
to the city’s major touristic attractions.
Douro River Cruise followed by a Port
Wine Cellar visit.
Fado dinner.
Accommodation.

2nd day – Porto / Guimarães / Braga

Departure to Guimarães, European Cultural Capital in 2012. We will head to
Braga, religious capital of northern Portugal.
Accommodation in Braga.

3rd day – Braga / Viana do Castelo
/ Póvoa de Varzim / Porto

After breakfast, we will proceed to Viana do Castelo, one of the most beautiful and colorful cities in Portugal, home
of the merry folklore. In the afternoon,
we will visit Póvoa de Varzim, fishermen
and endless sea city.
Return to Porto.

Private program that can be designed to the dates and number of days you wish.

INCLUI:

• 2 noites de alojamento em 		
quarto duplo em hotel de 4*
• Café da manhã
• Traslados privativos entre o 		
aeroporto/hotel e hotel/aeroporto
• Acompanhamento de experiente
guia privado português durante
toda a viagem
• Tour de meio dia no Porto
• Cruzeiro das 6 Pontes
• Visita às Caves do Vinho do Porto
• Entrada nos monumentos e 		
visitas mencionadas
• Noite de fado com jantar

RECOMENDAMOS:

- Porto Panorâmico
- Passeios de Helicóptero

A religiosidade de Braga, a monumentalidade de Guimarães, o colorido dos trajes de Viana, o mar, a
paisagem, a gastronomia: o Minho a seus pés!
1º dia - Porto

Chegada ao aeroporto do Porto. Assistência pelo nosso guia privativo que acompanha toda a viagem.
Tour privativo de meio dia pela cidade do
Porto. Visita aos principais monumentos e
locais pitorescos da cidade.
Cruzeiro das 6 Pontes, no Rio Douro,
seguido de visita às Caves do Vinho do
Porto.
Noite de fados com jantar.
Alojamento.

2º dia – Porto / Guimarães / Braga

Partida para Guimarães, que em 2012 é
Capital Europeia da Cultura. Seguimos
para Braga, capital da religião no norte
de Portugal.
Alojamento em Braga.

3º dia – Braga / Viana do Castelo /
Póvoa de Varzim / Porto

Após o café da manhã, seguiremos em
direção a Viana do Castelo, uma das
mais belas e coloridas cidades portuguesas, berço do folclore alegre e garrido. Da parte da tarde, conheceremos
Póvoa de Varzim, cidade de pescadores
e mar sem fim.
Regresso ao Porto.

Programa privativo que poderá ser construído mediante datas da sua preferência.

Jardim de Santa Bárbara, Braga
Foto: José Manuel

Full day | Dia inteiro
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Santiago de Compostela: It is a city famous worldwide for its Cathedral and its baroque forefront, finishing
place of the pilgrim’s “St. James Way” where they gaze upon the tomb of Sant’Iago, one of Jesus Christ’s
apostles, whose body is believed to be there. To Visit: Pilgrim’s mass; Cathedral; Historical Centre.
Viana do Castelo: The Human occupation of Viana dates back to the Mesolithic Era as is proven by the
many archaeological findings from before the pre-roman citadel on Mt. Santa Luzia. To Visit: Basilica of Sta.
Luzia; Cathedral; City Centre.
Included: Pick-Up in the Hotel, guided visit through the cities of Santiago de Compostela and Viana do
Castelo; Drop-Off in the Hotel at the end of the tour.
Useful information: It is forbidden the entry in Santiago's Cathedral with backpacks.

Price without lunch: €98

Santiago de Compostela: É uma cidade mundialmente famosa pela sua catedral de fachada barroca onde
acorrem os peregrinos que perfazem os Caminhos de Santiago de maneira a depararem-se com o túmulo
de Sant’Iago, um dos apóstolos de Jesus Cristo, cujo corpo se diz que foi trasladado para aquele lugar.
Viana do Castelo: A ocupação humana da região de Viana remonta ao Mesolítico conforme o testemunham
inúmeros achados arqueológicos anteriores à cidadela pré-romana no monte de Santa Luzia.
Inclui: Pick-up no hotel, visita às cidades de Santiago de Compostela e Viana do Castelo acompanhadas
por guia intérprete; Drop-off no Hotel no fim do Tour.
Santiago de Compostela: Missa do Peregrino; Sé Catedral; Centro Histórico
Viana do Castelo: Basílica de Sta. Luzia; Sé Catedral; Centro da Cidade

Preço sem almoço: €98

Catedral de Santiago de Compostela, Espanha
Foto: IStock Photo

Peregrinos a Santiago de Compostela, Espanha
Foto: IStock Photo

3days/dias 2nights/noites

INCLUDES:

• 2 nights accommodation on 		
double room in a 4* hotel
• Breakfast
• Private transfers between 		
airport/hotel and hotel airport
• Experienced English speaking
private guide escorting the 		
whole journey
• Half day city tour
• Douro River Cruise
• Port Wine Cellar visit
• Tickets to all monuments of the visit
• Fado dinner

WE SUGGEST:

- Minho’s Treasures (full day)
- Douro Tour (full day)
- Aveiro (half day)
- One Day in Fátima and Coimbra
(full day)
- Santiago de Compostela Tour 		
(full day)
- Wine Tour (full day)
- Panoramic Porto
- Helicopter Flights
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TRÊS DIAS NO PORTO
THREE DAYS IN PORTO
Known as Unesco World Heritage, Porto is one of the oldest tourist destinations in Europe and benefits
from a privileged geographic location, complemented by a modern transport and communications
network. The richness of its monumental and artistic heritage, Port Wine, numerous leisure facilities and
its cultural attractions invite you to visit this contemporary and inspired city well-known for its hospitality.
Three days tour through UNESCO World Heritage city, rich in cultural and leisure activities and Port Wine
cradle.

Private program that can be designed to the dates and number of days you wish.
1st day

Arrival at Porto airport. Assistance from
our private guide, escorting the whole
journey. Transportation to the hotel.
Free day.
Accommodation.

2nd day

Half day private tour though Porto.
Visit to the city’s major touristic attractions.
Douro River Cruise followed by a Port
Wine Cellar visit.
Fado dinner.
Accommodation.

3rd day

Private transportation to Lisbon airport.

INCLUI:

• 2 noites de alojamento em
quarto duplo em hotel de 4*
• Café da manhã
• Traslados privativos entre o
aeroporto/hotel e hotel/aeroporto
• Acompanhamento de experiente
guia privado português durante
toda a viagem
• Tour de meio dia no Porto
• Cruzeiro das 6 Pontes
• Visita às Caves do Vinho do Porto
• Entrada nos monumentos
previstos na visita
• Noite de fado com jantar

RECOMENDAMOS:

Câmara Municipal do Porto, Porto
Foto: IStock Photo

- Tesouros do Minho (dia inteiro)
- Tour no Douro (dia inteiro)
- Aveiro (meio dia)
- Um Dia em Fátima e Coimbra 		
(dia inteiro)
- Santiago de Compostela
(dia inteiro)
- Rota dos Vinhos (dia inteiro)
- Porto Panorâmico
- Passeios de Helicóptero

Reconhecida como Património Mundial pela UNESCO, o Porto é um dos destinos turísticos mais antigos
da Europa e beneficia de uma localização geográfica privilegiada, complementada por uma moderna rede
de comunicações e transportes. A riqueza do seu património monumental e artístico, o Rio Douro e o seu
Vinho do Porto, os vastos espaços dedicados ao lazer e a sua vida cultural convidam a visitar esta cidade
contemporânea e criativa, mas que mantém o seu conhecido carácter hospitaleiro.
Tour de 3 dias pela cidade Património Mundial da UNESCO, rica em atividades culturais e de lazer e berço
do Vinho do Porto.

Programa privativo que poderá ser construído mediante datas da sua preferência.
1º dia

Chegada ao aeroporto do Porto. Assistência pelo nosso guia privativo que acompanha toda a viagem. Transporte para o
hotel.
Resto do dia livre.
Alojamento.

2º dia

Tour privativo de meio dia pela cidade do
Porto. Visita aos principais monumentos
e locais pitorescos da cidade.
Cruzeiro das 6 Pontes, no Rio Douro,
seguido de visita às Caves do Vinho do
Porto.
Noite de fados com jantar.
Alojamento.

3º dia

Transporte privativo para o aeroporto
do Porto.

6days/dias 5nights/noites

INCLUDES:

• 5 nights accommodation on
double room in a 4* hotel in
Porto and similar category in Régua
• Breakfast
• Private transfers between 		
airport/hotel and hotel airport
• Experienced English speaking
private guide escorting the 		
whole journey
• Half day city tour
• Douro River Cruises
• Port Wine Cellar visit
• Tickets to all monuments of the visit
• Fado dinner

WE SUGGEST:
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DOURO E PORTO
DOURO AND PORTO
Join us in this unforgettable journey through Douro region, land where the famous Port Wine is cultivated.
Home of the famous “Quintas”, whose cellars are a must see. We will head to Porto, city that managed to
combine the old traditions to a young and modern city with so much to offer and whose old downtown was
classified as World Heritage by UNESCO.

Private program that can be designed to the dates and number of days you wish.
1st day - Porto

2nd day - Porto

3rd day - Porto/Régua

4th day - Régua/Barca D’Alva/Régua

5th day - Régua/Porto

6th day - Porto

Arrival at Porto airport. Assistance from
our private guide, escorting the whole
journey. Transportation to the hotel.
Free day.
Accommodation.

Half day private tour though Porto. Visit
to the city’s major touristic attractions.
Douro River Cruise followed by a Port
Wine Cellar visit.
Fado dinner.
Accommodation.

- Panoramic Porto
- Helicopter Flights

INCLUI:

• 5 noites de alojamento em
quarto duplo em hotel de 4* no
Porto e similar na Régua
• Café da manhã
• Traslados privativos entre
o aeroporto/hotel e hotel/
aeroporto
• Acompanhamento de experiente
guia privado português durante
toda a viagem
• Tour de meio dia no Porto
• Cruzeiro das 6 Pontes
• Visita às Caves do Vinho do Porto
• Entrada nos monumentos e
visitas mencionadas
• Noite de fado com jantar

RECOMENDAMOS:

- Porto Panorâmico
- Passeios de Helicóptero

Ribeira do Porto, Porto
Foto: IStock Photo

Full day Douro River cruise, until the border location called Barca D’Alva.
Breakfast, snack and lunch aboard.
In this cruise, you will be able to enjoy
all Douro Valley beauty.
Return to Régua by train.
Accommodation.

Return to Porto.
Free day.
Accommodation.

After breakfast, departure to Régua, in the
Douro region.
Visit to the city’s major touristic attractions
and to a Port wine production property,
also known as Quinta, that includes a
wine, olive oil and other regional products tasting session.
Dinner in a regional restaurant.
Accommodation.

Private transportation to Porto airport.

Junte-se a nós nesta inesquecível viagem pela região do Douro, terra onde é cultivado o famoso Vinho
do Porto e berço por excelência das afamadas quintas, cujas adegas são ponto de visita obrigatória.
Seguiremos para a “Cidade Invicta”: o Porto, que soube aliar as velhas tradições à uma cidade jovem
e vibrante, com tanto para oferecer, cujo centro histórico foi classificado como Património Mundial
pela Unesco.

Programa privativo que poderá ser construído mediante datas da sua preferência.
1º dia - Porto

2º dia - Porto

3º dia - Porto/Régua

4º dia - Régua/Barca D’Alva/Régua

5º dia - Régua/Porto

6º dia - Porto

Chegada ao aeroporto do Porto. Assistência pelo nosso guia privativo que
acompanha toda a viagem. Transporte
para o hotel.
Resto do dia livre.
Alojamento.

Cruzeiro de dia inteiro pelo Rio Douro até
a localidade fronteiriça de Barca D’Alva.
Café da manhã, almoço e lanche a bordo.
Neste cruzeiro poderá vislumbrar toda a
beleza do Alto Douro.
Regresso à Régua de trem. Retorno ao
hotel.
Alojamento.

Tour privativo de meio dia pela cidade do
Porto. Visita aos principais monumentos
e locais pitorescos da cidade, seguido de
visita às Caves do Vinho do Porto.
Noite de fados com jantar.
Alojamento.

Regresso ao Porto.
Dia inteiramente livre para atividades de
caráter pessoal.

Após o café da manhã, saída para a
zona do Douro, para a cidade da Régua.
À chegada, visita dos pontos principais
da cidade. Visita a uma quinta produtora
de vinho do Porto, com prova de vinhos,
azeites e outros produtos regionais.
Jantar em restaurante típico da região.
Alojamento.

Transporte privativo para o aeroporto do
Porto.

Open bus | Ônibus aberto
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PORTO PANORÂMICO
PANORAMIC PORTO
An economic way to visit the city, passing by the main sights, in which the tourist has the liberty to hop-off
the bus, visit the monuments and continue the tour after the visit.

From 13€/person

Uma forma económica de conhecer a cidade, passando por todos os principais locais de interesse e
permitindo ao turista sair, visitar os monumentos e retomar o circuito após a visita.

Desde €13 por pessoa

Foz do Douro, Porto
Foto: IStock Photo

Vista sobre a Ribeira, Porto
Foto: IStock Photo

Full day | Dia inteiro
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TOUR NO DOURO
DOURO TOUR
This charming and unique region of the North of Portugal is defined by having been the first demarcated
wine region in the world and by having its landscape classified as UNESCO World Heritage. Our Tour takes
you to Amarante, Régua (lunch included), Lamego and Pinhão, with visit and wine tasting in “Quinta do
Tedo” (Real Estate).
Highlights:
Church of São Gonçalo
Landscape of the Douro Valley - World Heritage by UNESCO
Shrine of Nossa Senhora dos Remédios
Port Wine Estate

Price with lunch: €95

Sendo a primeira região do mundo a ser demarcada para produção de vinho, o Vale do Douro é hoje
património Mundial pela UNESCO e famoso por ter uma invulgar e fantástica paisagem. Este tour leválo-á a conhecer as cidades de Amarante, Régua (almoço incluído), Lamego e Pinhão e dar-lhe-á ainda
oportunidade de realizar uma degustação de vinho do Porto na “Quinta do Tedo”.
Pontos fortes:
Igreja de São Gonçalo
Paisagem do Vale do Douro - Património Mundial pela Unesco
Santuário da Nossa Senhora dos Remédios
Quinta produtora de vinho do Porto

Preço com almoço: €95

Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, Lamego
Foto: IStock Photo

Região demarcada do Douro
Foto: José Manuel

Helicopter Tour | Passeios de Helicoptero

SUBJECT TO:

• Helicopter availability for the 		
request date (to be confirmed by
the service assignment)
• Possible adverse weather 		
conditions to be assessed by
the pilot
• Malfunction or sudden
maintenance works in the 		
helicopters
• Imposition by authorities, 		
regardless of the circumstances.
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FLYING GOURMET
FLYING GOURMET
Lunch in the Douro Tour
Why not choose the best? Sitting in the comfort of a luxury helicopter and enjoying a journey that combines
one of the most beautiful Portugal’s landscapes and a gastronomic experience. This is the concept that has
inspired the Flying Gourmet program.
A program of experiences that provides magnificent and exquisite journeys in the Portuguese skies,
reaching its climax with the meals hat combine regional gastronomic with the tasting of special flavors.
Flight time: aprox. 70 minutes
Minimum of 4 participants; maximum of 5

CONDICIONADO A:

• Disponibilidade do helicóptero
para a data pretendida a
confirmar na adjudicação
• Eventuais condições atmosféricas
adversas, a avaliar pelo piloto
• Avaria ou manutenção
inesperada do helicóptero
• Imposição das autoridades, a
qualquer título
• Reserva Obrigatória

Prices per person: 4 participants: €430 | 5 participants: €370
Possibility of custom programs on demand. Ask us!

Tour com almoço no Douro
Após sobrevoar a mais antiga Região Demarcada do Douro e Património da Humanidade, delicie-se
à mesa.
Situada em pleno Douro, perto de Lamego e inserida numa paisagem artística e variada onde a natureza
convive com estilos românico e gótico-manuelino.
Ao atravessarmos os portões brasonados da Quinta da Várzea, sentimos desde logo a magia de um lugar
que promete momentos inesquecíveis. Inserido numa propriedade de família de 180 hectares, repartidos
por vinha, azeite e árvores de fruto, este solar, foi adaptado a hotel de charme recentemente.
Após almoço, regresso ao Porto com aterragem final no heliporto de Massarelos.
Duração: Aproximadamente 3 horas
Tempo de Voo: 70 Min
Mínimo 4 participantes; máximo de 5

Preço por pessoa: 4 participantes: €430 | 5 participantes: €370
Pretende um passeio diferente? Efetuamos por medida. Consulte-nos!

Região demarcada do Douro
Foto: Rui Morais de Sousa

Helicopter Tour | Passeios de Helicoptero
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TOUR CIDADE DO PORTO
PORTO CITY TOUR
Historical area
All aboard to begin a fantastic air tour with the wonderfull of the cellars where the famous Port Wine ages,
the six bridges that connect the two riverbanks of the Douro River and also the Dragon Stadium, house
of the team with the same name of the city: Futebol Clube do Porto. Enjoy the architectural wealth of the
buildings in the city centre, the City Hall, the Clerigos Tower and the Cristal Palace. All this and much more
makes this tour a bestseller and an unforgettable journey to any visitor. Do not forget to bring your camera!
All passengers enjoy this flight with active voice headsets.
Flight time: 10 minutes
Minimum of 4 participants; maximum of 6
Subject to weather conditions

Prices per person: 4 participants: €69 | 5 participants: €59 | 6 participants: €49
Possibility of custom programs on demand. Ask us!

Zona histórica
Numa inesquecível viagem de helicóptero, renda-se à beleza da cidade Invicta. Venha conhecer o Porto
do céu!
Duração: 10 minutos
Número mínimo de 4 participantes; máximo de 6
Sujeito a condições climatéricas adequadas

Preço por pessoa: 4 participantes: €430 | 5 participantes: €370
Pretende um passeio diferente? Efetuamos por medida. Consulte-nos!

Ponte de D. Luís, vista sobre a foz do Douro, Porto
Foto: IStock Photo

Helicopter Tour | Passeios de Helicoptero
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TOUR CIDADE DO PORTO
PORTO CITY TOUR
Historical area and beaches
Para além do tour da cidade do Porto, Património da Humanidade, sobrevoe também a costa da cidade
com os seus castelos, as praias de Matosinhos, o Porto de Leixões e o Parque da Cidade numa viagem que
ficará gravada na sua memória...
Flight time: 20 minutes
Minimum of 4 participants; maximum of 6
Subject to weather conditions

Prices per person: 4 participants: €119 | 5 participants: €103 | 6 participants: €93
Possibility of custom programs on demand. Ask us!

Zona histórica e praias
Para além do tour da cidade do Porto, Património da Humanidade, sobrevoe também a costa da cidade
com os seus castelos, as praias de Matosinhos, o Porto de Leixões e o Parque da Cidade numa viagem
que ficará gravada na sua memória...
Duração: 20 minutos
Número mínimo de 4 participantes; máximo de 6
Sujeito a condições climatéricas adequadas

Preço por pessoa: 4 participantes: €119 | 5 participantes: €103 | 6 participantes: €93
Pretende um passeio diferente? Efetuamos por medida. Consulte-nos!

Vista para a praia e cidade de Matosinhos.
Foto: IStock Photo
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CRUZEIROS NO DOURO
DOURO CRUISES
6 Bridges Cruise Price: €10
Porto - Régua - Porto (Boat + Train)
Option A: (Boat Upstream / Train Downstream) weekdays: €85 / weekend: €60
Option B: (Train Upstream / Boat Downstream) weekdays: €80 / weekend: €55
Porto - Pinhão - Porto (Boat + Train)
Boat Upstream / Train Downstream weekdays: €95 / weekend: €70
Régua - Pinhão (boat upstream) weekdays: €25 / weekend: €20
Cruise with lunch
Lunch Served during a cruise in the river Douro in a navigable part between the Crestuma-Lever dam
and Foz. | Duration: 2h30 Price on consultation
Cruise with dinner
Dinner served during a cruise in the river Douro with night navigation, between Afurada and Freixo, and the
whole river margin of Porto Historical Area and of Vila Nova de Gaia, enjoying a colourful ranking of houses,
lights advertisings the Port Wine Cellars, illuminating the Douro with their very own luminosity as soon as
the night falls. | Duration: 2h30 Price on consultation

Possibility of custom programs on demand. Ask us!

Cruzeiro das 6 Pontes Preço: €10
Porto - Régua - Porto (Barco + Comboio)
Opção A: (Subida de Barco / Descida de Comboio) Preço semana: €85 / Preço fim de semana: €60
Opção B: (Subida de Comboio / Descida de Barco) Preço semana: €80 / Preço fim de semana: €55
Porto - Pinhão - Porto (Barco + Comboio)
Subida de Barco / Descida de Comboio Preço semana: €95 / Preço fim de semana: €70
Régua - Pinhão (subida de barco) Preço semana: €25 / Preço fim de semana: €20
Cruzeiro com almoço
Serviço de almoço durante um Cruzeiro no Douro num troço da via navegável compreendido entre a
barragem de Crestuma-Lever e a Foz. | Duração: 2h30/03h00 Preços sob consulta
Cruzeiro com jantar
Serviço de Jantar durante um Cruzeiro no Douro com navegação noturna entre a Afurada e o Freixo, e toda
a frente ribeirinha da Zona Histórica do Porto e de Vila Nova de Gaia que se apresentam como um renque
de casas coloridas, de marcas luminosas de Vinho do Porto, de fachadas voltadas ao Douro que parecem
irradiar uma luz própria, mesmo quando a noite cai. | Duração: 2h30/03h00 Preços sob consulta
Ponte de D. Luís, vista sobre os barcos Rabelos, Porto
Foto: António Sacchetti

Pretende um cruzeiro diferente? Efetuamos por medida. Consulte-nos!
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PORTO COM FADO
PORTO FADO DINNER
Our tour takes you to discover the fascinating scenery of Porto by night giving you the opportunity to live
and feel how unique it is.
See how impressive and majestic are the City Hall, the Clérigos Church and Tower, S. Bento train Station,
D. Luís Bridge, Ribeira and other sites by night. Make sure you take your camera and don´t miss anything!
This is definitely a very special moment of your stay in the city.
Stop by a traditional restaurant in the city Centre to listen to a Fado Show while enjoying a Portuguese
dinner. Our guide will pick you up at the restaurant and will drive you back to your hotel.

Price with dinner: €60

Aprecie uma noite fantástica num tour mágico que envolve todos os monumentos históricos, ruas e vielas
antigas da cidade do Porto. Termine com a fantástica gastronomia portuense ao som do Fado, Património
Cultural da Humanidade pela UNESCO.
Inclui Pick-up no Hotel, tour guiado noturno, jantar, espetáculo de Fado, drop-off no hotel.

Preço com jantar: €60

Rua 31 de Janeiro, vista sobre a torre dos Clérigos, Porto
Foto: IStock Photo

Guitarras portuguesas
Foto: José Manuel

Half day | Meio dia
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PORTO CITY TOUR
PORTO CITY TOUR
From the Cathedral to the Port Wine Cellars, everything makes this tour memorable, surrounded by an
environment rich in History, Tradition and Culture.
Included: Guided tour through the main monuments of the city and visit with tasting to a Port Wine
Cellar.

Price without lunch: €35

Desde a Sé Catedral às Caves de Vinho do Porto, tudo torna este percurso memorável, num ambiente
rico em História, Tradição e Cultura.
Inclui transfer desde o hotel, Tour guiado pelos principais monumentos da cidade, com visita e prova de
Vinhos nas Caves de Vinho do Porto.

Preço sem almoço: €35

Sé Catedral do Porto, Porto
Foto: IStock Photo

Half day | Meio dia
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AVEIRO
AVEIRO
Aveiro, the city of the typical boats named “Moliceiros” and known as the “Portuguese Venice” where
the tile facades make a unique connection to the river within the city. An amazing tour through its canals
and the famous region of Costa Nova.
Highlights:
"Venice" of Portugal
Costa Nova
Cruise boat "Moliceiro"
Historical center of Aveiro

Price without lunch: €48

Aveiro, cidade dos típicos barcos “Moliceiros” e conhecida como a “Veneza de Portugal” revela no seu
âmago importantes ligações entre a cidade e o rio. Fantástico tour pelos canais de Aveiro e pela famosa
região de Costa Nova!
Pontos fortes:
"Veneza" De Portugal
Costa Nova
Cruzeiro em barco "Moliceiro" nos canais de Aveiro
Centro histórico de Aveiro

Preço sem almoço: €48

Barcos "Molicierios", Aveiro
Foto: Summermoon

3days/dias 2nights/noites

INCLUDES:

• 2 nights accommodation on 		
double room in a 4* hotel
• Breakfast
• Private transfers between 		
airport/hotel and hotel airport
• Experienced English speaking
private guide escorting the 		
whole journey
• 1 day Lisbon tour
• Tickets to all monuments of the visit
• Fado dinner

WE SUGGEST:

- Lisboa By Night
- Sintra (full day)
- Batalha and Tomar (full day)
- Fátima (hald day)
- Fátima, Nazaré and Óbidos
(full day)
- Évora and Azeitão Wine Tour
(full day)
- Panoramic Open Bus or Tram Rides
- GoCar Tours
- Lisbon by Segway
- Tagus River Cruises
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TRÊS DIAS EM LISBOA
THREE DAYS IN LISBON
Lisbon is an illuminated city. The almost constant presence of sunshine and the River Tagus transforms the Portuguese
capital into a mirror of a thousand colors - highlighting the city’s unique architecture and beauty.
There are so many things to see and do in Lisbon that visitors have access to a wide array of different experiences.
As we walk through Lisbon - whose history spans back thousands of years – we find streets filled with heritage
monuments, and characteristic neighborhoods where the city first developed and can still be experienced at its
most genuine level.
Visit Lisbon of the River Tagus, whose riverfront is dedicated to leisure activities and links the monumental zone of
Belém with the modern area of the Parque das Nações.
Have fun in Lisbon, where nightlife continues till dawn.
Practice sport in Lisbon - with excellent golf courses and beaches close at hand.
Experience calmer moments in Lisbon in the city’s parks, gardens, belvederes, cafés and esplanades.
Or simply enjoy the pure pleasure of being in Lisbon, through its gastronomy, luxury hotels, spas and shopping
centers.
Join us on this 3 day tour through Lisbon, where you will be able to visit the city and its most important touristic
attractions..

Private program that can be designed to the dates and number of days you wish.
1st day

Arrival at Lisbon airport. Assistance from
our private guide, escorting the whole
journey. Transportation to the hotel.
Free day.
Accommodation.

2nd day

Full day private tour through Lisbon.
Visit to Lisbon’s major touristic attractions.
Fado dinner.
Accommodation.

3rd day

Private transportation to Lisbon airport.

INCLUI:

• 2 noites de alojamento em
quarto duplo em hotel de 4*
• Café da manhã
• Traslados privativos entre
o aeroporto/hotel e hotel/
aeroporto
• Acompanhamento de experiente
guia privado português durante
toda a viagem
• Tour de 1 dia em Lisboa
• Entrada nos monumentos
previstos na visita
• Noite de fado com jantar

RECOMENDAMOS:

Paisagem de Lisboa
Foto: IStock Photo

- Lisboa By Night
- Sintra (dia inteiro)
- Batalha e Tomar (dia inteiro)
- Fátima (meio dia)
- Fátima, Nazaré e Óbidos
(dia inteiro)
- Vinhos de Évora e Azeitão
(dia inteiro)
- Ônibus Panorâmicos ou Viagens
de Bonde
- Tours GoCar
- Lisboa em Segway
- Cruzeiros no Tejo

Lisboa é uma cidade iluminada. O Tejo e o sol, quase sempre presente, fazem da capital portuguesa um espelho de
cor, em que a beleza e singularidade arquitectónica não passam despercebidas.
Em Lisboa, há sempre tanto para ver e fazer, abrindo a cada visitante um mundo de possibilidades para as mais
variadas experiências:
Caminhar por uma Lisboa com mil anos de história, rica em monumentos, bairros característicos onde a cidade
nasceu e permanece a mais genuína.
Divertir-se numa Lisboa cheia de noites animadas sem horas para acabar.
Tirar partido de uma Lisboa mais desportista com o Golfe e o mar aqui tão perto.
Usufruir de uma Lisboa mais serena nos seus parques, jardins, miradouros, cafés e esplanadas.
Ter uma Lisboa de puro prazer na sua gastronomia, nos hotéis de luxo, nos spas e no shopping.
Embarque neste tour de 3 dias pela cidade de Lisboa, onde poderá conhecer e visitar os emblemáticos pontos da
capital portuguesa.

Programa privativo que poderá ser construído mediante datas da sua preferência.
1º dia

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência pelo nosso guia privativo que
acompanha toda a viagem. Transporte
para o hotel.
Resto do dia livre.
Alojamento.

2º dia

Tour privativo de dia inteiro pela cidade
de Lisboa. Visita aos principais monumentos e locais pitorescos da cidade.
Noite de fados com jantar.
Alojamento.

3º dia

Transporte privativo para o aeroporto
de Lisboa.
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CRUZEIROS NO TEJO
TAGUS RIVER CRUISES
Lisbon seen from the river
Come on board this cruise and immerse yourself in the incomparable beauty of this city in a tour between
Parque das Nações, where the 1998 Lisbon World Exhibition took place, and the monumental Belém
quarter. Lisbon seen from the river, a stunning scenery you should not miss!
Boarding quay: Praça do Comércio
Beginning: 3h00p.m.
End: 5h30p.m.
Departures: from April 1st to October 31st

Price: 20€ normal | 15€ senior citizens | 10€ children
Discoveries tour
Start your journey at the Cais do Sodré ferry terminal and travel to Belém, the historic quarter intricately
linked to the Maritime Portuguese History. Disembark at Praça do Comércio.
Boarding quay: Cais do Sodré
Beginning: 4h30p.m.
End: 5h30p.m.
Departures: from April 1st to October 31st

Price: 15€ adult | 10€ senior citizens | 7,5€ children
Circuito Lisboa vista do rio
Embarque no cruzeiro e deixe-se envolver pela beleza inigualável desta cidade num circuito entre o
Parque das Nações, onde decorreu em 1998 a Exposição Mundial de Lisboa, e a zona monumental de
Belém. Vista do rio, Lisboa é um cenário deslumbrante a não perder!
Embarque: Praça do Comércio
Início: 15h00
Fim: 17h30

Preço: 20€ normal | 15€ sénior | 10€ crianças
Circuito dos descobrimentos
Comece a sua viagem no terminal fluvial do Cais do Sodré e navegue até Belém, a histórica zona dos
Descobrimentos Portugueses. Desembarque no Terreiro do Paço.
Embarque: Cais do Sodré
Início: 16h30
Fim: 17h30

Preço: 15€ adulto | 10€ sénior | 7,5€ crianças
Praça do Comércio, Terreiro do Paço, Lisboa
Foto: IStock Photo

Half day | Meio dia
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TOUR LISBOA
LISBON TOUR
Discover the magic of Lisbon, the capital and the largest city of Portugal, on a tour that covers all the
city’s highlights.
Crossing the 25 de Abril bridge on the way to Belém, you’ ll know the UNESCO World Heritage site
of Mosteiro dos Jerónimos and visit its church, see the world's most opulent coaches at the Coches
Museum and stop at Torre de Belém and Padrão dos Descobrimentos.
In Alfama, have a Port wine tasting. Head towards Praça do Marquês de Pombal, Praça do Comércio,
Rossio finishing the tour at Avenida da Liberdade.
Includes transfers, guided tour through the main attractions of Lisbon, Port Wine tasting in Alfama and
drop-off at the bus terminal.

Price without lunch: €34

Descubra a magia de Lisboa, a Capital e a maior cidade de Portugal, num circuito de meio dia pelos
pontos de maior interesse turístico.
Travessia da Ponte 25 de Abril.
Em Belém, visite a Igreja do Mosteiro dos Jerónimos e o Museu dos Coches. Breve paragem na Torre de
Belém e no Padrão dos Descobrimentos.
Em Alfama, prova de Vinho do Porto. Rume à Praça do Marquês de Pombal, Praça do Comércio e
Rossio, terminando na Avenida da Liberdade.
Inclui transferes, Tour guiado pelos principais monumentos da cidade, prova de Vinho do Porto em
Alfama e drop-off no terminal.

Preço sem almoço: €34

Torre de Belém, Lisboa
Foto: António Sacchetti

ÔNIBUS PANORÂMICOS
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ou Viagens de Bonde (elétrico)

SIGHTSEEING BUS or Tramcar Tours
Come aboard a panoramic tour or a tram and discover the delights of Lisbon through the Audio-guide
System.
Hop on and hop off as many times as you want and lose yourself in the alleys and lanes of the historic
quarters or the modern buildings that make this city one of the most beautiful European capitals.
Build the itinerary to your needs combining different lines!

From 12€ / person

Suba a bordo de um ônibus panorâmico ou de um bonde (eléctrico) e venha descobrir os encantos de
Lisboa! Entre e saia quantas vezes quiser e perca-se pelos becos e ruelas dos bairros históricos ou pelos
modernos edifícios que tornam esta cidade uma das mais bonitas capitais europeias. Aprenda, através de
áudio-guias disponíveis em vários idiomas, todas as informações necessárias para ficar a conhecer Lisboa,
a sua vida e a sua cultura!

Desde 12€ / pessoa

Bairro Alto, Lisboa
Foto: José Manuel

Viagem de elétrico, Lisboa
Foto: IStock Photo

Full day | Dia inteiro
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SINTRA
SINTRA

Palácio da Pena, Cabo da Roca, Cascais e/and Estoril
Considered World Heritage Site by UNESCO, the Romantic town of Sintra is a reference to those who
travel to Portugal.
In this tour, discover the Pena Palace – the most complete example of the Romantic architecture in
Portugal, dare to try the queijadas and the travesseiros, characteristic of the local pastry and immerse
yourself in the mysticism of this special place.
Then, travel to Cabo da Roca, the westernmost point of mainland Europe, and also enjoy getting to know
the towns of Estoril and Cascais, traditional fishing areas and currently known as the "Portuguese Riviera".
Sintra: Enchanted and exuberant town, Romantic architecture and landscapes
To visit: Pena Palace, Historic Centre – World Heritage Site by UNESCO since 1995
Cabo da Roca: Westernmost point of Continental Europe
Cascais, to visit: Fishing Port, Town Centre, Former summer residence of the Portuguese Royal Family
Estoril: Cosmopolitan and business centre
To visit: Gardens and Casino
Includes: Transfers, guided tour through the main points of interest, ticket for the Pena Palace, lunch
and return to Lisbon

Price without lunch: €72 | Price with lunch: €85

Considerada Património Mundial pela UNESCO, a romântica vila de Sintra é ponto de passagem
obrigatória numa visita a Portugal.
Neste circuito, descubra o Palácio da Pena – o mais completo exemplar da arquitectura Romântica em
Portugal, atreva-se a provar as queijadas e os travesseiros, característicos da doçaria local e deixe-se
envolver pelo misticismo deste local tão especial.
De seguida, viaje até ao Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa Continental, e aproveite
para conhecer também as vilas de Estoril e Cascais, tradicionalmente zonas piscatórias e, actualmente
conhecidas como a “Riviera Portuguesa”.
Sintra: Vila encantada e exuberante, arquitectura e paisagens Românticas
A visitar: Palácio da Pena, Centro Histórico – Património da UNESCO desde 1995
Cabo da Roca: Ponto mais ocidental da Europa Continental
Cascais: Cidade Cosmopolita
A visitar: Porto de Pesca, Centro da Cidade, Antiga residência de veraneio da Família Real Portuguesa
Estoril: Centro cosmopolita e de negócios
A visitar: Jardins e Casino
Inclui: Transferes, Tour guiado pelos principais pontos de interesse, bilhete para o Palácio da Pena,
almoço e regresso a Lisboa.

Palácio da Pena, Sintra
Foto: Junta de Turismo da Costa do Estoril

Preço s/ almoço: €72 | Preço c/ almoço: €85

5days/dias 4 nights/noites

INCLUDES:

• 4 nights accommodation on 		
double room in a 4* hotel
• Breakfast
• Private transfers between 		
airport/hotel and hotel airport
• Experienced English speaking
private guide escorting the 		
whole journey
• Tickets to all monuments of the visit

WE SUGGEST:

- Lisboa By Night
- Sintra (full day)
- Batalha and Tomar (full day)
- Fátima (hald day)
- Fátima, Nazaré and Óbidos
(full day)
- Évora and Azeitão Wine Tour
(full day)
- Panoramic Open Bus or Tram Rides
- GoCar Tours
- Lisbon by Segway
- Tagus River Cruises
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SUL DE PORTUGAL
SOUTH PORTUGAL
A journey through the beauties of Portugal’s South: the capital Lisbon, full of past, present and future, the rich Alentejo
and the international and sunny Algarve.

Private program that can be designed to the dates and number of days you wish.
1st day - Lisbon

Arrival at Lisbon airport. Assistance from
our private guide, escorting the whole
journey. Transportation to the hotel.
Free day.
Accommodation.

4th day - Albufeira / Sagres / Lisbon

After breakfast, departure to Sagres, symbol of portuguese conquers.
Return to Lisbon.
Accommodation.

2nd day - Lisbon / Arrábida / Tróia
/ Évora

After breakfast, departure towards Arrábida área, followed by the beautiful península of Tróia, both areas of major natural
beauty.
In the afternoon, we will head to Évora,
considered by many, Alentejos’ capital.
Accommodation.

3rd day - Évora / Beja / Vilamoura
/ Albufeira

Continuation to Beja, home of the beautiful Alentejo’s golden fields. Then, we
will follow to Vilamoura, international
centre of the Algarve. Continuation to
Albufeira, city that gathers Algarve’s
most beautiful beaches.
Accommodation.

5th day - Lisbon

Private transportation to Lisbon airport.

INCLUI:

• 4 noites de alojamento em
quarto duplo em hotel de 4*
• Café da manhã
• Traslados privativos entre
o aeroporto/hotel e hotel/
aeroporto
• Acompanhamento de experiente
guia privado português durante
toda a viagem
• Entrada nos monumentos e
visitas mencionadas

RECOMENDAMOS:

- Lisboa By Night
- Ônibus Panorâmicos ou Viagens
de Bonde
- Tours GoCar
- Lisboa em Segway
- Cruzeiros no Tejo

Viagem pelas belezas do sul de Portugal: a capital Lisboa, plena de passado, presente e futuro, o rico Alentejo e o
internacional Algarve.

Programa privativo que poderá ser construído mediante datas da sua preferência.
1º dia - Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência pelo nosso guia privativo que
acompanha toda a viagem.
Tour privativo de meio dia pela cidade de
Lisboa. Visita aos principais monumentos
e locais pitorescos da cidade.
Noite de fados com jantar. Alojamento.

4º dia - Albufeira / Sagres / Lisboa

Após o café da manhã, saída para
Sagres, símbolo dos descobrimentos
portugueses. Regresso a Lisboa.
Alojamento em Lisboa.

Praia ???, Local???
Foto: ???? (enviada pela cliente)

2º dia - Lisboa / Arrábida / Tróia
/ Évora

Após o café da manhã, partida em direção à zona da Arrábida, seguida da
península de Tróia, ambas zonas de
grande beleza natural.
Da parte da tarde, seguiremos para
Évora, considerada por muitos a capital
do Alentejo.
Alojamento em Évora.

5º dia - Lisboa

Transporte privativo para o aeroporto de
Lisboa.

3º dia - Évora / Beja / Vilamoura
/ Albufeira

Continuação de viagem para Beja, berço
das planícies douradas alentejanas. Seguiremos depois para Vilamoura, centro
internacional do Algarve. Continuação
para Albufeira, cidade que reúne as mais
belas praias do Algarve.
Alojamento em Albufeira.
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FADO TOUR
FADO TOUR
This tour begins in the city center. Here, discover the charm of the lighting of the main squares and avenues
of Lisbon: the Marquis of Pombal, Liberdade Avenue, Rossio and the Commerce Square. After going to
Belem, where we will see the monuments honoring the golden era of the Portuguese Discoveries: The
Monument to the Discoveries, Belem Tower and Jeronimos Monastery, there will also be time to admire
the 25th of April Bridge and Christ the King. This magnificent tour ends in a traditional restaurant where
you can taste typical Portuguese dinner and hear stories of lost love and "saudade", sung by a Fado singer.
Includes: Pick-up at hotels in Lisbon (selected hotels only), air-conditioned Transportation, professional
guide-interpreter, Dinner and Fado Performance.
Duration: 4 horas

Preço por pessoa: €79

Este tour começa no centro da cidade. Aqui, descubra o charme da iluminação das principais praças e
avenidas de Lisboa: Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, Rossio e Praça do Comércio. Depois vamos
a Belém, onde veremos os monumentos que honram a época de ouro dos Descobrimentos Portugueses:
O Padrão dos Descobrimentos, a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos, haverá também tempo para
admirar a Ponte 25 de Abril e o Cristo Rei. Este magnífico tour termina num restaurante tradicional, onde
degustará um jantar tipicamente português e ouvirá histórias de amor perdido e “saudade”, cantados por
um cantor de Fado.
Inclui: Pick-up em Hotéis em Lisboa (apenas Hotéis selecionados), Transporte com ar-condicionado, GuiaIntérprete profissional, Jantar e Espetáculo de Fado.
Duração: 4 horas

Preço por pessoa: €79

Bairro Alto, Lisboa
Foto: José Manuel

Guitarra portuguesa
Foto: IStock Photo
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LISBOA COM FADO
LISBON FADO
Fado is Portuguese and there is nothing more Portuguese than a dinner to the sound of the Portuguese
guitar. With us you will have the opportunity to experience one of our oldest traditions: A Fado
Dinner at a restaurant in one of the traditional neighborhoods of the capital. Immerse yourself in
the Portuguese Soul and, for one night, live as a Portuguese the sound of Portuguese music that is
Humanity’s Intangible Heritage.
Includes: Couvert, Starters, Main Course, Dessert, Coffee, Wine and Water.

Price per person: €50

O Fado é Português e não há nada mais Português que um jantar ao som da Guitarra Portuguesa. Conosco
terá a oportunidade de experienciar uma das nossas mais antigas tradições: um Jantar de Fado num
restaurante de um dos bairros tradicionais da capital. Deixe-se envolver pela Alma Portuguesa e, por uma
noite, viva como um Português ao som da música portuguesa que é Património Imaterial da Humanidade.
Inclui: Couvert, Entradas, Prato Principal, Sobremesa, Café, Vinho e Água.

Preço por pessoa: €50

Bairro Alto, Lisboa
Foto: José Manuel

Fado
Foto: IStock Photo

Full day | Dia inteiro
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COIMBRA E FÁTIMA
COIMBRA AND FÁTIMA
Visit the religious center of Portugal – Fátima - where you can learn more about the phenomenon of the
Marian apparitions, which took place for the first time on May 13th, 1917. Our tour begins with a visit to
the Sanctuary, followed by the Basilica and the Apparitions Chapel. The tour ends in the magnificent city
of Coimbra, where the University area, the Cathedral and the Historic Centre can be visited.
Fátima, actually well known as the Christian and Religious Center of Portugal. This city holds a stunning
Sanctuary and Church that you get to visit in this tour. In Fátima, you may also attend the mass in the
sanctuary and will have some free-time to visit the City Center and enjoy lunch.
Coimbra, best known for its University. While in this city, you will be able to have a panoramic tour
through old streets of the city center. You may also see the Cathedral in Romanic style. Lastly in this tour
you will visit the University of Coimbra, the oldest one in Portugal and Europe.

Price without lunch: €95

Este tour leva-o a conhecer duas cidades de grande riqueza cultural e histórica:
Fátima, primeiro ponto de paragem, conhecida por ser o Centro Religioso de Portugal, aqui poderá asssitir
à missa no santuário, conhecer toda a sua envolvente e poderá igualmente usufruir de tempo livre para
conhecer melhor a cidade e desfrutar do almoço;
Coimbra, cidade de estudantes, onde irá usufruir de um tour panorâmico pelo centro da cidade, visitar
a Catedral e por ultimo conhecer a Universidade de Coimbra, a primeira e mais antiga Universidade de
Portugal.

Preço sem almoço: €95

Nossa Senhora de Fátima, Fátima
Foto: ???? (enviada pela cliente)

Universidade de Coimbra
Foto: IStock Photo

Full day | Dia inteiro
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FÁTIMA, NAZARÉ E ÓBIDOS
FÁTIMA, NAZARÉ AND ÓBIDOS
In this circuit, discover the wonders of the Western Region of Portugal!
Start with a visit to the beautiful medieval town of Óbidos, where you can explore the walls still preserved and the
colorful and narrow streets. Do not miss the traditional Morello Cherry liquor (Ginja) served in chocolate glass is sold.
Continue the adventure following the direction of the fishing village of Nazaré, where you can explore the Sítio, a
viewpoint whose landscape will take your breath away...
Also visit the Monastery of Batalha, the epitome of the Gothic in Portugal, classified as World Heritage by UNESCO,
and finally come to Fátima, where, after lunch, you will visit the Altar of the World and one of the most important
Marian centers of pilgrimage. At the end of the tour, we'll still have time to visit Aljustrel, where the house of the three
little shepherds, Lúcia, Francisco and Jacinta is located.
Óbidos: Fortified medieval town
Visting: Fortified town, picturesque whitewashed houses and narrow streets
Nazaré: Town of legends and traditions
Visiting: Fishing area, Capela da Memória and Our Lady of Nazaré Sanctuary
Batalha: World Heritage Site by UNESCO
Visiting: Church of the Monastery of Batalha
Fátima: The World’s Altar
Visiting: Sanctuary, Basilica with the tombs of Jacinta, Francisco and Lúcia and the Apparitions Chapel. Aljustrel and
the three little shepherds houses.
Includes: Transfers, guided tour through the main points of interest, lunch and return to Lisbon

Price without lunch: €72 | Price with lunch: €86
Neste circuito, descubra as maravilhas da Região Oeste de Portugal!
Comece por uma visita à lindíssima vila medieval de Óbidos, onde poderá explorar as muralhas ainda hoje preservadas
e as ruas coloridas e tortuosas. Não deixe de provar o tradicional licor de Ginja em copo de chocolate.
Continue à descoberta, seguindo a direcção da vila piscatória da Nazaré, onde pode explorar o Sítio, um miradouro
cuja paisagem lhe tirará o fôlego…
Visite também o Mosteiro da Batalha, o expoente máximo do Gótico em Portugal, classificado como Património Mundial
pela UNESCO e, finalmente, chegue a Fátima, o Altar do Mundo e um dos mais importantes centros de peregrinação
marianos, onde poderá explorar o Santuário com a Basílica da Santíssima Trindade e a Capela das Aparições.
Óbidos: Vila medieval cercada por muralhas
A visitar: Vila fortificada, Casario branco e ruas estreitas
Nazaré: Vila de lendas e tradições
A visitar: Vila piscatória, Capela da Memória e Santuário de Nossa Senhora da Nazaré
Batalha: Património Mundial da UNESCO
A visitar: Igreja do Mosteiro da Batalha
Fátima: Altar do Mundo
A visitar: Santuário, Basílica com os túmulos de Jacinta, Francisco e Lúcia e Capela das Aparições
Inclui: Transferes, Tour guiado pelos principais pontos de interesse, almoço e regresso a Lisboa

Castelo de óbidos, Óbidos
Foto: IStock Photo

Preço sem almoço: €72 | Preço com almoço: €86

8days/dias 7nights/noites

INCLUDES:

• 7 nights accommodation on 		
double room in a 4* hotel
• Breakfast
• Private transfers between 		
airport/hotel and hotel airport
• Experienced English speaking
private guide escorting the 		
whole journey
• Tickets to all monuments of the visit

WE SUGGEST:

- Lisbon By Night
- Panoramic Bus or Tram Rides in
Lisbon
- GoCar Tours
- Lisboa by Segway
- Tagus River Cruises

INCLUI:

• 7 noites de alojamento em
quarto duplo em hotel de 4*
• Café da manhã
• Traslados privativos entre
o aeroporto/hotel e hotel/
aeroporto
• Acompanhamento de experiente
guia privado português durante
toda a viagem
• Entrada nos monumentos e
visitas mencionadas

RECOMENDAMOS:

- Lisboa By Night
- Ônibus Panorâmicos ou Viagens
de Bonde
- Tours GoCar
- Lisboa em Segway
- Cruzeiros no Tejo

TESOUROS DA FÉ
FAITH’S TREASURES
Portugal unites an unique collection of precious temples, wheter Christians, Templar, Jews and Santiago Path, that are
a proof of religion relevance in the country’s past and present culture.

Private program that can be designed to the dates and number of days you wish.
1st day - Lisbon

Arrival at Lisbon airport. Assistance from
our private guide, escorting the whole
journey.
Free day.
Accommodation.

2 day - Lisbon
nd

Full day private tour though Lisbon. Visit
to the city’s major touristic attractions.
Accommodation.

3rd day - Lisbon / Fátima / Coimbra
/ Porto

After breakfast, departure to Fátima, one
of the world’s most important pilgrimage
centre. Free time. In the afternoon, we
will head to Coimbra, city of ancient
monuments, that Santa Clara Monastery
is a good example.
Continuation to Porto.
Accommodation.

4th day - Porto

Half day private tour though Porto. Visit
to the city’s major touristic attractions.
Accommodation.

5th day - Porto / Santiago de
Compostela

After breakfast, continuation to Santiago
de Compostela. Visit to the city’s major
touristic attractions, including the famous
cathedral. Free day.
Accommodation.

7th day - Braga / Viana do Castelo /
Batalha / Alcobaça / Lisbon

Continuation to Viana do Castelo. After
that, we will proceed to Batalha, whose
main monument was built as a payment of
a royal promise. Continuation to Alcobaça.
Accommodation in Lisbon.

8th day - Lisbon

Private transfer to Lisbon airport.

6th day - Santiago de Compostela
/ Guimarães / Braga

After breakfast, we will continue to Guimarães. In the afternoon, we will visit
Braga, northern Portugal religious capital,
also known as “city of the Archbishops”.
Accommodation.

Portugal reúne uma vasta coleção de preciosos templos, quer sejam marianos, tesouros templários, judeus e trilhos
de Santiago, que comprovam o peso da religião na sua cultura passada e presente.

Programa privativo que poderá ser construído mediante datas da sua preferência.
1º dia - Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência pelo nosso guia privativo que
acompanha toda a viagem.
Resto de dia livre.
Alojamento.

2º dia - Lisboa

Tour privativo de dia inteiro pela cidade
de Lisboa. Visita aos principais monumentos e locais pitorescos da cidade.
Alojamento.

3º dia - Lisboa / Fátima / Coimbra
/ Porto

Mosteiro de Alcobaça, Alcobaça
Foto: IStock Photo

p55

Após o café da manhã, saída para Fátima,
centro de peregrinações mundial. Tempo
livre. Da parte da tarde, seguiremos para
Coimbra, cidade de monumentos centenários, dos quais o Mosteiro de Santa Clara a Nova é exemplo.
Continuação para o Porto.
Alojamento no Porto.

4º dia - Porto

Tour privativo de meio dia pela cidade do
Porto. Visita aos principais monumentos
e locais pitorescos da cidade.
Alojamento.

5º dia - Porto / Santiago de
Compostela

Após o café da manhã, continuação para
Santiago de Compostela. Visita aos principais pontos da cidade, com destaque
a Catedral de Santiago.
Restante dia livre para atividades de
caráter pessoal.
Alojamento em Santiago de Compostela.

6º dia - Santiago de Compostela /
Guimarães / Braga

Continuação de viagem para Guimarães.
Da parte da tarde seguiremos para Braga,
conhecida como a “cidade dos arcebispos”.
Alojamento em Braga.

7º dia - Braga / Viana do Castelo /
Batalha / Alcobaça / Lisboa

Após o café da manhã, continuação para
Viana do Castelo. De seguida, continuação de viagem para Batalha, cujos
principais monumentos foram erguidos
como pagamento de uma promessa
Real. Seguiremos para Alcobaça.
Alojamento em Lisboa.

8º dia - Lisboa

Transporte privativo para o aeroporto de
Lisboa.

Half day | Meio dia
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FÁTIMA
FÁTIMA
Discover, through this half-day tour, the town of Fátima, considered the Altar of the World and one of the
most important Marian centers of pilgrimage, where you can explore the Sanctuary with the Basilica of
the Holy Trinity and the Apparitions Chapel.
Fátima: Famous worldwide religious and pilgrimage centre where Our Lady of Fátima appeared to the
three little shepherds.
To visit: Sanctuary, Basilica with the tombs of Jacinta, Francisco and Lúcia and the Apparitions Chapel.
Includes: Transfers, guided tour through the main points of interest and return to Lisbon.

Price per person: €55

Descubra, neste tour de meio dia, o Santuário de Fátima, apelidado de Altar do Mundo e um dos mais
importantes centros de peregrinação marianos, onde poderá explorar o Santuário com a Basílica da
Santíssima Trindade e a Capela das Aparições.
Fátima: Local das Aparições de Nossa Senhora de Fátima aos Pastorinhos, centro de Fé Cristã e local
mundial de peregrinação
A visitar: Santuário, Basílica com os túmulos de Jacinta, Francisco e Lúcia e Capela das Aparições
Inclui: Transferes, Tour guiado pelos principais pontos de interesse e regresso a Lisboa

Preço por pessoa: €55

Santuário de Fátima, Fátima
Foto: ??? (Imagem enviada pela cliente)

Santuário de Fátima, Fátima
Foto: ??? (Imagem enviada pela cliente)

10days/dias 9nights/noites

INCLUDES:

• 9 nights accommodation on 		
double room in a 4* hotel
• Breakfast
• Private transfers between 		
airport/hotel and hotel airport
• Experienced English speaking
private guide escorting the 		
whole journey
• Tickets to all monuments of the visit

WE SUGGEST:

- Lisbon By Night
- Panoramic Bus or Tram Rides in 		
Lisbon
- GoCar Tours
- Lisboa by Segway
- Tagus River Cruises
- Panoramic Porto
- Helicopter flights in Porto

INCLUI:

• 9 noites de alojamento em
quarto duplo em hotel de 4*
• Café da manhã
• Traslados privativos entre
o aeroporto/hotel e hotel/
aeroporto
• Acompanhamento de experiente
guia privado português durante
toda a viagem
• Entrada nos monumentos e
visitas mencionadas

RECOMENDAMOS:

- Porto Panorâmico
- Passeios de Helicóptero
- Lisboa By Night
- Ônibus Panorâmicos ou Viagens
de Bonde
- Tours GoCar
- Lisboa em Segway
- Cruzeiros no Tejo

ROTEIROS DE PORTUGAL
PORTUGAL’S ROUTES
Departure and arrival from Lisbon

Private program that can be designed to the dates and number of days you wish.
1st day - Lisbon

Arrival at Lisbon airport. Assistance from
our private guide, escorting the whole
journey. Transportation to the hotel.
Half day private tour through Lisbon.
Visit to Lisbon’s major touristic attractions.
Fado dinner.
Accommodation.

2nd day - Lisbon/Sintra/Cascais/
Estoril/Lisbon

After breakfast, we will start in romantic
Sintra and Cabo da Roca, Europe’s most
westerly point. We will visit Cascais and
Estoril.
Return to Lisbon.
Accommodation.

3rd day - Lisbon/Óbidos/Batalha
/Coimbra

Departure to the medieval village of Óbidos. We will proceed to Batalha, whose
monument was built as a payment of a
royal promise. Continuation to Coimbra,
students’ city.
Accommodation.

4th day - Coimbra/Aveiro/Porto

7th day - Vila Real/Régua/Viseu

After breakfast, departure to Aveiro,
considered the Portuguese Venice.
Continuation to Porto.
Accommodation.

After a panoramic view of Vila Real, we will
continue to Régua, centre of Port Wine production. Continuation to Viseu.
Accommodation in Viseu.

5th day - Porto

8th day - Viseu/Tomar/Fátima

Arrival at Porto airport. Assistance from our
private guide, escorting the whole journey.
Half day private tour though Porto. Visit
to the city’s major touristic attractions.
Douro River Cruise followed by a Port Wine
Cellar visit.
Fado dinner.
Accommodation.

6 day - Porto/Braga/Guimarães
/Viana do Castelo/Vila Real
th

After breakfast, departure to Braga. We
will then visit Guimarães, Europe’s Capital
of Culture in 2012, Viana do Castelo and
Vila Real.
Accommodation in Vila Real.

After breakfast, departure towards Tomar,
city that takes us to the Templars era. We
will continue to Fátima, centre of catholic’s worship and faith.
Accommodation in Fátima.

9th day - Fátima/Évora/Lisbon

We will continue to Évora and discover
Alentejo.
Return to Lisbon.
Accommodation.

10th day - Lisbon

Private transportation to Lisbon airport.

Roteiro de 10 dias de norte a sul de Portugal. Partida e chegada em Lisboa

Programa privativo que poderá ser construído mediante datas da sua preferência.
1º dia - Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência pelo nosso guia privativo que
acompanha toda a viagem.
Transporte para o hotel.
Tour privativo de meio dia pela cidade de
Lisboa. Visita aos principais monumentos
e locais pitorescos da cidade.
Noite de fados com jantar.
Alojamento.

2º dia - Lisboa/Sintra/Cascais/
Estoril/Lisboa

Após o café da manhã, partiremos em
direção à romântica vila de Sintra. Passagem pelo Cabo da Roca, o ponto mais
ocidental da Europa. Passaremos por
Cascais e pelo Estoril.
Regresso a Lisboa.
Alojamento em Lisboa.

3º dia - Lisboa/Óbidos/Batalha/
Coimbra

Convento de Cristo, Tomar
Foto: IStock Photo
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Saída de Lisboa em direção à medieval
vila de Óbidos. Seguiremos para a Batalha, cujos principais monumentos foram
erguidos como pagamento de uma promessa Real. Seguiremos para Coimbra,
cidade dos estudantes.
Alojamento em Coimbra.

4º dia - Coimbra/Aveiro/Porto

Após o café da manhã, saída para Aveiro,
considerada a “Veneza portuguesa”. Continuação de viagem para o Porto.
Alojamento no Porto.

5º dia - Porto

Tour privativo de meio dia pela cidade
do Porto. Visita aos principais monumentos e locais pitorescos da cidade.
Cruzeiro das 6 Pontes, no Rio Douro, seguido de visita às Caves do Vinho do Porto.
Alojamento.

6º dia - Porto/Braga/Guimarães
/Viana do Castelo/Vila Real

Após o café da manhã, saída para Braga.
Seguiremos para Guimarães, Capital Europeia da Cultura em 2012. Passaremos
por Viana do Castelo, e Vila Real.
Alojamento em Vila Real.

7º dia - Vila Real/Régua/Viseu

Após visita panorâmica por Vila Real, seguiremos para a Régua, centro da produção do Vinho do Porto. Continuação de
viagem até Viseu.
Alojamento em Viseu.

8º dia - Viseu/Tomar/Fátima

Após o café da manhã, partida em direção a Tomar, que nos transporta ao
tempo dos Templários. Seguiremos para
Fátima, centro de veneração e fé católica.
Alojamento em Fátima.

9º dia - Fátima/Évora/Lisboa

Continuação de viagem para Évora, e
descubra o Alentejo em pleno.
Regresso a Lisboa.
Alojamento em Lisboa.

10º dia - Lisboa

Transporte privativo para o aeroporto de
Lisboa.

10days/dias 9nights/noites

INCLUDES:

• 9 nights accommodation on 		
double room in a 4* hotel
• Breakfast
• Private transfers between 		
airport/hotel and hotel airport
• Experienced English speaking
private guide escorting the 		
whole journey
• Tickets to all monuments of the visit

WE SUGGEST:

ROTEIROS DE PORTUGAL
PORTUGAL’S ROUTES
Arrival and departure from Porto

Private program that can be designed to the dates and number of days you wish.
1st day - Porto

Arrival at Porto airport. Assistance from
our private guide, escorting the whole
journey. Transportation to the hotel.
Accommodation.

2nd day - Porto

- Lisbon By Night
- Panoramic Bus or Tram Rides in 		
Lisbon
- GoCar Tours
- Lisboa by Segway
- Tagus River Cruises
- Panoramic Porto
- Helicopter flights in Porto

Half day private tour though Porto. Visit
to the city’s major touristic attractions.
Douro River Cruise followed by a Port
Wine Cellar visit.
Accommodation.

INCLUI:

4th day - Vila Real/Régua/Viseu

• 9 noites de alojamento em
quarto duplo em hotel de 4*
• Café da manhã
• Traslados privativos entre
o aeroporto/hotel e hotel/
aeroporto
• Acompanhamento de experiente
guia privado português durante
toda a viagem
• Entrada nos monumentos e
visitas mencionadas

RECOMENDAMOS:

- Porto Panorâmico
- Passeios de Helicóptero
- Lisboa By Night
- Ônibus Panorâmicos ou Viagens
de Bonde
- Tours GoCar
- Lisboa em Segway
- Cruzeiros no Tejo

3rd day - Porto/Braga/Guimarães/
Viana do Castelo/Vila Real

After breakfast, departure to Braga. We
will then visit Guimarães, Europe’s Capital
of Culture in 2012, Viana do Castelo and
Vila Real.
Accommodation in Vila Real.
After a panoramic view of Vila Real, we
will continue to Régua, centre of Port
Wine production. Continuation to Viseu.
Accommodation in Viseu.

5th day - Viseu/Tomar/Fátima

After breakfast, departure towards Tomar,
city that takes us to the Templar’s era. We
will continue to Fátima, centre of catholic’s
worship and faith.
Accommodation in Fátima.

6th day - Fátima/Évora/Lisbon

After breakfast, departure to Braga. We
will then visit Guimarães, Europe’s Capital
of Culture in 2012, Viana do Castelo and
Vila Real.
Accommodation in Vila Real.

7th day - Lisbon/Sintra/Cascais
/Estoril/Lisbon

Half day private tour through Lisbon. Visit
to Lisbon’s major touristic attractions.
In the afternoon, we will visit romantic Sintra
and Cabo da Roca, Europe’s most westerly
point. We will visit Cascais and Estoril.
Return to Lisbon.
Fado dinner.
Accommodation.

8th day - Lisbon/Óbidos/Batalha
/Coimbra

Departure to the medieval village of Óbidos. We will proceed to Batalha, whose
monument was built as a payment of a
royal promise. Continuation to Coimbra,
students’ city.
Accommodation.

9th day - Coimbra/Aveiro/Porto
After breakfast, departure to Aveiro,
considered the Portuguese Venice.
Continuation to Porto.
Accommodation.

10th day - Porto

Private transportation to Porto airport.

Partida e chegada no Porto

Programa privativo que poderá ser construído mediante datas da sua preferência.
1º dia - Porto

Chegada ao aeroporto do Porto. Assistência pelo nosso guia privativo que
acompanha toda a viagem. Transporte
para o hotel.
Alojamento.

2º dia - Porto

Tour privativo de meio dia pela cidade do
Porto. Visita aos principais monumentos e
locais pitorescos da cidade.
Cruzeiro das 6 Pontes, no Rio Douro, seguido de visita às Caves do Vinho do Porto.
Alojamento.

3º dia - Porto/Braga/Guimarães/
Viana do Castelo/Vila Real

Após o café da manhã, saída para Braga.
Seguiremos para Guimarães, Capital Europeia da Cultura em 2012. Passaremos
por Viana do Castelo, e Vila Real.
Alojamento em Vila Real.

4º dia - Vila Real/Régua/Viseu

Após visita panorâmica por Vila Real, seguiremos para a Régua, centro da produção do Vinho do Porto. Continuação
de viagem até Viseu.
Alojamento em Viseu.
Mosteiro da Batalha, Batalha
Foto: IStock Photo
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5º dia - Viseu/Tomar/Fátima

Após o café da manhã, partida em direção a Tomar, que nos transporta ao tempo dos Templários. Seguiremos para Fátima, centro de veneração e fé católica.
Alojamento em Fátima.

6º dia - Fátima/Évora/Lisboa

Continuação de viagem para Évora, e
descubra o Alentejo em pleno.
Continuação para Lisboa.
Alojamento em Lisboa.

7º dia - Lisboa/Sintra/Cascais
/Estoril/Lisboa

Após o café da manhã, tour privativo de
meio dia pela cidade de Lisboa. Visita
aos principais monumentos e locais pitorescos da cidade.
Da parte da tarde, partiremos em direção
à romântica vila de Sintra. Passagem pelo
Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da
Europa. Passaremos por Cascais e pelo
Estoril.
Regresso a Lisboa.
Noite de fados com jantar.
Alojamento.

8º dia - Lisboa/Óbidos/Batalha
/Coimbra

Saída de Lisboa em direção à medieval vila de Óbidos. Seguiremos para a
Batalha, cujos principais monumentos
foram erguidos como pagamento de
uma promessa Real. Seguiremos para
Coimbra, cidade dos estudantes.
Alojamento em Coimbra.

9º dia - Coimbra/Aveiro/Porto

Após o café da manhã, saída para Aveiro, considerada a “Veneza portuguesa”.
Continuação de viagem para o Porto.
Alojamento no Porto.

10º dia - Porto

Transporte privativo para o aeroporto do
Porto.

5days/dias 4nights/noites

INCLUDES:

• 4 nights accommodation on a 		
double room in a 4* hotel
• breakfast
• private transportation airport –
hotel – airport, with assistance

DOES NOT INCLUDE:

- Personal nature expenses or not
mentioned as included

INCLUI:

• 4 noites de alojamento com
pequeno-almoço incluído
• Transporte privativo aeroporto –
hotel – aeroporto com assistência
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SHOPPING EM LISBON
SHOPPING IN LISBON
1st day - Lisbon

Arrival at Lisbon airport and assistance.
Private transportation to hotel. Free day.
We suggest a half day tour though the
city, where you will be able to see Lisbon’s major touristic attractions.
In the evening, we suggest a Fado dinner in Alfama’s typical area.
Accommodation.

2 nd day - Lisbon/Sintra/Cascais
/Lisboa - Optional

After breakfast, we suggest a full day
tour to Sintra and Cascais, with a wine
taste session, lunch and sailboat trip.
After lunch, sailboat trip back to Lisbon.
Upon arrival, private transportation to
the hotel.
Accommodation.

3rd day - Lisbon » Shopping

4th day - Lisbon » Shopping

Entire free day. You can enjoy this day for
your shopping spree.
We suggest to begin in famous Avenida
da Liberdade, where you will be able to
visit many of the world’s biggest labels:
Louis Vuitton, Trussardi, Dolce & Gabanna and many more. In this area you can
also enjoy lunch in many of Europe’s most
famous restaurants.
In the afternoon, we suggest a walk in
Saldanha area, another shopping area
and also El Corte Inglés, both famous for
their international fashion stores.
In the evening, we suggest dinner in one
of Lisbon’s oldest and picturesque area:
Bairro Alto
Accommodation.

After breakfast, we suggest a walk in
Lisbon downtown and Chiado area.
Both filled with fashion, arts and crafts,
live music and people.
In the afternoon, you will be able to
visit one of Europe’s’ biggest outlets:
Freeport.
For the last evening, we suggest dinner
in one of Lisbon’s most beautiful areas:
Parque das Nações, cradle of Expo’98:
vibrant, modern, full of shops, restaurants and bars.
Accomodation.

na Segunda Guerra Mundial. Chegada e
prova de vinhos numa pequena Vinoteca,
única da região, que permite o conhecimento mais aprofundado de vários tipos
de Vinho do Porto. Almoço. De tarde,
passeio em veleiro para Lisboa. Chegada
ao cais de Lisboa e transporte privativo
para o hotel. Alojamento no hotel.

4º dia - Lisboa » Shopping

5th day - Lisbon

Free day.
Transportation to Lisbon airport.

NÃO INCLUI:

- Opcionais
- Despesas de caráter pessoal ou
não mencionadas como incluída

1º dia - Lisboa

Chegada ao aeroporto da Portela e assistência.
Transporte privativo para o hotel. Restante dia livre. Sugerimos de tarde uma
visita panorâmica da cidade, onde destacamos o Castelo S. Jorge, o Mosteiro dos
Jerónimos e o Palácio de Belém, com o
seu Monumento aos Descobrimentos
(opcional). À noite sugerimos um jantar
facultativo no restaurante típico Casa de
Linhares ao som do Fado, considerado
recentemente Património Imaterial da
Humanidade, pela UNESCO. Alojamento
no hotel.

2º dia - Lisboa/Sintra/Cascais
/Lisboa - Opcional

Café da manhã no hotel. Dia livre. Sugerimos uma visita de dia inteiro (facultativo) a
Sintra e Cascais com prova de vinhos, almoço e passeio de veleiro. A primeira parada é em Sintra, onde faremos uma visita
panorâmica, com destaque ao Castelo
dos Mouros, Convento dos Capuchos, Palácio Nacional de Sintra, Palácio Nacional
da Pena e Palácio de Seteais. Continuamos a viagem para Cascais, vila que outrora fora retiro da monarquia portuguesa
e porto de abrigo da realeza europeia

Lisboa
Foto: IStock Photo

3º dia - Lisboa » Shopping

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre. Pode aproveitar este dia para
compras.
Sugerimos que comece pela famosa Avenida da Liberdade, onde poderá visitar as
lojas das grandes marcas internacionais
como: Louis Vuitton, Trussardi, Dolce &
Gabbana, entre outras. Ainda poderá almoçar no restaurante Eleven (considerado
um dos 10 melhores restaurantes de Portugal). De tarde, sugerimos um passeio
pela zona do Saldanha. Aqui poderá visitar o Atrium Saldanha e o El Corte Inglés,
ambos com lojas de grandes nomes da
moda internacional. À noite sugerimos
um jantar na zona mais antiga e pitoresca de Lisboa, Bairro Alto, no restaurante
Pap’Açorda. Alojamento no hotel.

Café da manhã no hotel. Dia livre. Neste dia sugerimos que passeie pela Baixa Pombalina de Lisboa e pelo Chiado.
Zona com diversas lojas de moda e de
artesanato típico. Sugerimos que almoce
no restaurante Largo (considerado um
dos 10 melhores restaurantes de Lisboa).
De tarde poderá aproveitar para passear
pelo maior Outlet da Europa e de grandes marcas: Freeport em Alfragide. Para
a última noite sugerimos que jante numa
das mais belas zonas de Lisboa, Parque
das Nações. Onde se realizou a Expo’98
e atualmente é uma das zonas mais procuradas pelos turistas, por se encontrar
alguns dos melhores restaurantes da
cidade, bares e discotecas. Sugerimos
que jante no restaurante Petra Rio, considerado um dos melhores restaurantes
de Portugal.
Alojamento no hotel.

5º dia - Lisboa

Café da manhã no hotel. Em hora a
combinar localmente, transporte para o
Aeroporto da Portela.

Full day | Dia inteiro

OUTLET SHOPPING TOUR
OUTLET SHOPPING TOUR
Come meet the biggest Outlet in Europe – the Freeport Alcochete – where you can buy the best brands at the
best prices.
After crossing the 25th of April Bridge, get to know the Christ King and enjoy one of the most beautiful views over
Lisbon. In Azeitão, visit the cellars where the famous Periquita wine is produced and take a trip to a factory where
the traditional hand-made glazed tiles are still produced. In the afternoon, explore the main Outlet in Europe and
enjoy the best discounts on clothing, perfumes, decoration... Return to Lisbon by the Vasco da Gama Bridge, the
longest in Europe.
Outlet Shopping Tour, we make the best of your shopping time so you can enjoy Lisbon during your holiday.
Includes: Pick up and drop off in hotels in Lisbon; guided visit in Portuguese, English, French, Spanish, Italian
and Russian.
Lunch and entrance fees not included.
Tour requires a minimum of 2 participants.

Price without lunch: €60

Venha conhecer o maior Outlet da Europa – o Freeport Alcochete – onde pode comprar as melhores marcas aos
melhores preços.
De manhã, percorra a Ponte 25 de Abril, conheça o Cristo Rei e desfrute de uma das mais belas vistas sobre Lisboa.
Em Azeitão, visite as caves onde se faz o famoso vinho da Periquita e a fábrica dos tradicionais azulejos Portugueses
pintados à mão. À tarde, explore o maior shopping de descontos nas mais variadas áreas, desde vestuário,
perfumarias e decoração. Regresse a Lisboa pela Ponte Vasco da Gama, a maior ponte da Europa.
Outlet Shopping Tour: otimizamos o seu tempo de compras para que possa desfrutar o máximo de Lisboa durante
as suas férias.
Inclui: Pick up e drop off no hotel em Lisboa e visita guiada.
Almoço e entradas não incluídas.
Realiza-se com o mínimo 2 participantes.

Preço sem almoço: €60

Ponte Vasco da Gama, Lisboa
Foto: IStock Photo
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Full day | Dia inteiro
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VINHOS DE ÉVORA
ÉVORA WINE TOUR
Come discover why is the Historical Centre of Évora considered World Heritage Site by UNESCO! Visit
the Roman Temple, the Cathedral, São Francisco Church with the magnificent Bones Chapel and the
University, the city's landmarks.
Next, travel the picturesque small town Azeitão, where you can indulge in a tasting of the famous Moscatel
wine, after a visit to a wine cellar in the region.
Évora: Town of culture, history and traditions
To visit: Roman Temple, Romanesque-gothic cathedral, S. Francisco Church, Capela dos Ossos (Bones’
Chapel) and University
Reguengos de Monsaraz: Visit to the wine cellars of Herdade do Esporão and wine tasting
Includes: Transfers, guided tour through the main points of interest, lunch, visit to a Wine Cellar with wine
tasting and return to Lisbon

Price without lunch: €74 | Price with lunch: €86

Venha descobrir o porquê do Centro Histórico da cidade de Évora ser considerado Património Mundial
da UNESCO!
Visite o Templo Romano, a Catedral, a Igreja de S. Francisco com a magnífica Capela dos Ossos e a
Universidade, marcos históricos da cidade.
Seguidamente, viaje até à vila pitoresca de Azeitão onde pode deliciar-se com uma degustação do
famoso Vinho Moscatel de Setúbal na visita a uma Cave de Vinho da região.
Évora: Cidade de cultura, história e tradições
A visitar: Templo romano, catedral romano-gótica, Igreja de S. Francisco, Capela dos Ossos e Universidade
Reguengos de Monsaraz: Visita às caves da Herdade do Esporão e prova de vinhos
Inclui: Transferes, Tour guiado pelos principais pontos de interesse, almoço, visita a uma Cave de Vinho
da região com degustação e regresso a Lisboa.

Preço sem almoço: €74 | Preço com almoço: €86

Templo de Diana, Évora
Foto: José Manuel

7days/dias 6nights/noites
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PRAZERES DO VINHO
WINE PLEASURES
Verde, Douro, Bairrada e Dão

INCLUDES:

• 6 nights accommodation on 		
double room in a 4* hotel
• Breakfast
• Private transfers between 		
airport/hotel and hotel airport
• Experienced English speaking
private guide escorting the 		
whole journey
• Tickets to all monuments of the visit

WE SUGGEST:

- Fado dinner
- Lisbon By Night
- Panoramic Bus or Tram Rides in
Lisbon
- GoCar Tours
- Lisboa by Segway
- Tagus River Cruises
- Panoramic Porto
- Helicopter flights in Porto

Green, Douro, Bairrada and Dão

Get to know Portugal through one of its major postcards: the Wines.
Starting in Minho, green and fresh land, where the green wine grows. Visit Douro, home of the famous
Port Wine and oldest wine region in the world, where the grapes grow in terraces, sun exposed.
The center region is the home of Bairrada and Dão Wines, famous since Portugal’s establishment as
a country.
Seize the opportunity to taste Portugal’s remarkable gastronomy, where each dish has the right wine
to go with it, and learn with us the pleasures of the table.

Private program that can be designed to the dates and number of days you wish.
1st day - Porto

Arrival at Porto airport. Private transportation to the hotel.
Accommodation.

2nd day - Porto/Aveleda/Régua
Half day panoramic tour in Porto.
6 Bridges Douro River cruise.
Departure towards Paredes. We will continue to Quinta da Aveleda, green wine
vineyard.
Visit to the park, gardens and vineyards
– wine and cheese taste session.
We will continue to Régua, in a panoramic visit to the hotel, in a beautiful Port
wine estate.
Check in and welcome drink.
Visit of the estate followed by a wine
taste session in the cellars.
Accommodation.
We suggest: Flight over Douro river. Enjoy a beautiful and unforgettable flight
over UNESCO’s world heritage.

Vinhas
Foto: IStock Photo

Adega
Foto: IStock Photo

3rd day - Régua/Pinhão/Vila Real
Departure towards Pinhão, in a panoramic tour by Douro river.
Visit to a Port wine property and a wine
taste session at the end.
We will continue to S. Leonardo da
Galafura gazebo: a breathtaking view!
Continuation to Vila Real and visit to the
historic city centre and Mateus Palace:
visit to the gardens and palace interiors.
Heading to Régua, we will visit a Port
wine state, followed by an audio-tour and
wine taste session, where we will taste the
first Port biological wine.
Continuation to the hotel.
Accommodation.
We suggest: Sailboat tour, with dinner.

4th day - Vila Real/Lamego/Viseu

Check out and departure to Lamego –
visit to the historic centre and Nª. Senhora dos Remédios Sanctuary.
Visit to Caves Raposeira cellars, with an
espumante (sparkling) taste.
We will continue to Viseu. Visit to the
historic centre and Grão Vasco Museum.
After that, we will start a guided visit to
estate and cellars of casa de Santar, with
a Dão wines taste session.
Return to Viseu.
Accommodation.

5th day - Viseu/Sangalhos/Coimbra
/Lisboa

After breakfast, departure to Sangalhos.
Visit to Aliança Underground Museum
with an espumante (sparkling) taste.
After, we will head to Buçaco woods –
small visit. Departure to Coimbra, where
we will visit Coimbra University and Santa
Clara gazebo.
Continuation to Lisbon.
Accommodation.

6th day - Lisbon
After breakfast, half day city tour through
Lisbon.
After lunch, transfer to Liberdade Avenue, where you will be able to find
world’s most famous brands: Hugo Boss,
Louis Vuitton, Prada and many more. In
downtown area, you will be able to continue your shopping spree, as well visit
many of the city’s monuments.
Return to the hotel.
Accommodation.

7th day - Lisbon

Free time for personal activities.
Depending on flight’s time, we suggest
many optional tours (like Sintra and Cascais, for example).
Transportation to Lisbon airport.

7days/dias 6nights/noites
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WINE PLEASURES
PRAZERES DO VINHO
Green, Douro, Bairrada and Dão

INCLUI:

• 6 noites de alojamento em
quarto duplo em hotel de 4*
• Café da manhã
• Traslados privativos entre
o aeroporto/hotel e hotel/
aeroporto
• Acompanhamento de experiente
guia privado português durante
toda a viagem
• Entrada nos monumentos e
visitas mencionadas

RECOMENDAMOS:

- Jantar com Fado
- Porto Panorâmico
- Passeios de Helicóptero
- Lisboa By Night
- Ônibus Panorâmicos ou Viagens
de Bonde
- Tours GoCar
- Lisboa em Segway
- Cruzeiros no Tejo

Verde, Douro, Bairrada e Dão

Conheça Portugal através de um dos seus maiores cartões de visita: os Vinhos.
Comece pelo Minho, terra verde e viçosa, onde cresce o vinho verde. Passe pelo Douro, berço do famoso
Vinho do Porto e mais antiga região demarcada do mundo, cujo vinho cresce em latadas, aos socalcos.
A zona centro viu nascer vinhos como os da Bairrada e do Dão, com fama desde a fundação de Portugal.
Aproveite para provar a deliciosa gastronomia portuguesa, em que cada prato tem um vinho certo
para o acompanhar, e aprenda conosco o prazer da boa mesa.

Programa privativo que poderá ser construído mediante datas da sua preferência.
1º dia - Porto
Chegada ao aeroporto do Porto;
Transfer privativo para o hotel.
Alojamento.

2º dia - Porto/Aveleda/Régua
Tour panorâmico de meio dia ao Porto;
Cruzeiro das 6 Pontes, no Rio Douro.
Saída em direcção a Paredes, continuando para a Quinta da Aveleda, produtora
de Vinho Verde.
Visita ao parque, jardins e vinhas – prova
de vinhos e queijos;
Segue-se pela Régua, continuando em
passeio panorâmico até ao hotel, uma
quinta vinícola.
Check-in e Welcome drink.
Visita à quinta e prova de vinhos nos
lagares;
Alojamento.
Sugerimos: Viagem aérea pelo Rio Douro;
deixe-se encantar e desfrute de um belíssimo passeio de avioneta sobre este Património da Humanidade - duração: cerca
de meia hora.

3º dia - Régua/Pinhão/Vila Real

Saída em direcção ao Pinhão, continuando em passeio panorâmico pela margem
direita do Rio Douro até à uma quinta
produtora de Vinho do Porto. Visita e
prova de vinhos.
Continuação até ao Miradouro de S. Leonardo da Galafura: o Douro visto pelo grande poeta transmontano Miguel Torga.
Seguiremos para Vila Real. Visita ao centro histórico.
Saída para visita ao Palácio de Mateus –
visita aos jardins e ao interior do Palácio.
Continuação pela Régua parando numa
quinta produtora de vinho do Porto – audio-tour e prova de vinhos, com degustação do primeiro Vinho do Porto biológico.
Segue-se até ao hotel.
Alojamento.
Sugerimos: Passeio de Veleiro com jantar
a bordo.
“Há momentos e locais plenos de sedução, em que conseguimos fazer parar o
tempo, sonhar acordados, sentirmo-nos
vivos e seduzir…”
Vinho
Foto: IStock Photo

Tarde fora, noite dentro… algumas horas
a navegar e um jantar romântico a bordo
onde nada faltará…

4º dia - Vila Real/Lamego/Viseu
Check-out e saída para visita à cidade de
Lamego – visita ao centro histórico e ao
Santuário de N. Senhora dos Remédios.
Visita às Caves Raposeira com degustação de espumante.
O prestígio dos vinhos da região de
Lamego remonta ao século XVI e foi
definitivamente consagrado com a produção dos espumantes Raposeira, empresa fundada há mais de 100 anos.
Estudos então realizados pelos seus
proprietários na famosa região de
Champagne, em França, e uma série de
experiências levadas a cabo em terras
lamecenses pelos mesmos permitiram
criar a personalidade de alguns dos mais
consagrados espumantes portugueses.
Continuação para Viseu.
Visita ao centro histórico e ao Museu
Grão Vasco;
Continuação para Santar – visita guiada
à adega e à propriedade da Casa de
Santar, com prova de vinhos do Dão;
“Tudo nestas paragens são grandezas”,
escreveu José Saramago a propósito da
região onde se produz o milenar vinho do
Dão. Aqui sente-se a herança dos antigos
monges agricultores, que marcaram de
forma indelével as construções religiosas,
a cultura da vinha e o modo de produzir
o precioso néctar. Com a linha da poderosa Serra da Estrela a pontuar o horizonte, o Dão, com os seus Invernos chuvosos e verões quentes e secos, é zona de
pequena propriedade, com vegetação
exuberante, ar puro e numerosos cursos
de águas límpidas correndo sobre berço
granítico. Pinheiro bravo, carvalho e castanheiro são vulgares, mas é a vinha que
predomina, com mais de 70 milhões de
cepas plantadas. E que cepas! Terá sido
no Dão, na aldeia de Tourigo, que nasceu aquela que é por muitos considerada
a rainha das castas tintas portuguesas: a
Touriga Nacional.
Regresso a Viseu;
Check-in no Hotel.
Alojamento.

5º dia - Viseu/Sangalhos/Coimbra
/Lisboa

Saída em direcção a Sangalhos;
Visita ao Aliança Underground Museum
com degustação de vinho espumante;
Uma das regiões de vinhos mais antigas de Portugal, a Bairrada estende-se
desde as faldas das serras do Caramulo
e do Buçaco até às areias e dunas do
litoral atlântico. De grandes e remotas
tradições na cultura da vinha, a Bairrada
é terra de muitos e bons vinhos, feitos
com castas de alta qualidade. Comprove-o entre a visita às Caves Aliança e o
Museu da Bairrada, com um salto a um
dos mais emblemáticos espaços de natureza, a Mata Nacional do Buçaco.
O leitão à Bairrada, um dos mais emblemáticos pratos da gastronomia portuguesa estará à mesa.
Uma combinação perfeita entre a cultura, o vinho e a natureza.
Saída para a Mata do Buçaco – pequena
visita. Partida a seguira para Coimbra,
onde visitaremos a Universidade de
Coimbra e o Miradouro de Santa Clara;
Continuação para Lisboa.
Check-in no Hotel.
Alojamento.

6º dia - Lisboa
Em hora a combinar, após o café da manhã, visita panorâmica de meio dia por
Lisboa.
Após o almoço, transporte para a zona
da Av. Liberdade onde poderá encontrar as mais renomadas marcas mundiais:
Hugo Boss, Louis Vuitton, Prada e muitas outras. Poderão também continuar
as compras na zona da Baixa Pombalina.
Resto da tarde livre.
Em hora a combinar, regresso ao hotel.
Alojamento.

7º dia - Lisboa

Dia livre para atividades de caráter pessoal.
Dependendo da hora do vôo poderemos sugerir algumas visitas opcionais (a
Cascais, Sintra e Colares, por exemplo).
Em hora a combinar, transfer para o Aeroporto de Lisboa.

Ponte D. Luís, vista sobre o Porto
Foto: IStock Photo

Condições Gerais
Objecto

Quando exista, a responsabilidade da Summermoon pela deterioração, destruição e subtração de
bagagens ou outros artigos, em estabelecimentos de alojamento turístico, enquanto o cliente aí se
encontrar alojado, tem como limites:

a) As presentes Condições Gerais contratuais destinam-se a estabelecer os termos e condições por que se
regerá a prestação dos serviços de viagens organizadas pela Summermoon - Travel Agency, Incoming &
Events, lda., com sede na Rua Júlio Dinis, 752 - lj. 61, 4050-012 Porto com o NIF 510585868, capital social
de trinta mil Euros (30.000€), com o RNAVT 3904, em complemento das eventuais Condições Particulares
acordadas entre o Cliente e a Agência.

a) 1.397€, globalmente;
b) 449€, por artigo.
c) O valor declarado pelo cliente, quanto aos artigos depositados à guarda do estabelecimento de
alojamento turístico.

b) Os termos constantes das Condições Particulares, caso existam, prevalecem sobre o disposto nas
presentes Condições Gerais, prevalecendo sobre ambas quaisquer estipulações adicionais escritas
especialmente acordadas entre o cliente e a agência.

A responsabilidade da Summermoon por danos não corporais poderá ser contratualmente limitada ao
valor correspondente a cinco vezes o preço do serviço vendido.

c) Os serviços e produtos são oferecidos ao cliente nos termos e condições aqui expressos.
d) Ao contratar com a agência, o cliente reconhece e aceita todos os termos e condições estabelecidos.

Inscrição

No acto da inscrição, o cliente deverá depositar 50% do preço total do serviço, liquidando os restantes
50% até 10 dias antes do início da viagem. O preço total deverá ser pago na totalidade no acto da
inscrição, se a mesma tiver lugar 21 dias antes ou menos, o preço total deverá ser pago na totalidade,
ficando esta condicionada à obtenção da confirmação por parte dos fornecedores.
A Summermoon reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado
nas condições acima mencionadas.

Reclamações

Alterações

Alterações ao preço

As reclamações só poderão ser consideradas desde que apresentadas por escrito à Summermoon no
prazo máximo de 20 dias após o término da prestação de serviços.
As mesmas só poderão ser aceites desde que tenham sido participadas aos fornecedores dos serviços
(hotéis, companhias aéreas, transportadoras, agentes locais, etc), durante o decurso da viagem, exigindo
dos mesmos os comprovativos da reclamação.

Reembolsos

Em caso de reclamação por incumprimento de serviços contratados, poderá o cliente accionar a caução
prevista nos termos da legislação em vigor, devendo para isso apresentar a respectiva reclamação junto
do Turismo de Portugal I.P, no prazo de 20 dias úteis após o termo da viagem.

Despesas de reserva/alterações

Por cada reserva serão cobrados os seguintes valores (não reembolsáveis):

Documentação

Despesas de reserva: €10
Alterações (por cada alteração: datas, tipo de quarto, viagem): €10

Cessão da inscrição

Bagagem

Limites

Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços não utilizados pelo cliente.
A não prestação de serviços previstos no programa de viagem por causas não imputáveis à agência
organizadora, e caso não seja possível a sua substituição por outros equivalentes, confere ao cliente o
direito a ser reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços previstos e o dos efectivamente
prestados.
O cliente deverá possuir em boa ordem, toda a sua documentação pessoal ou familiar (bilhete de
identidade, passaporte, vistos, autorização para menores, certificados de vacinas e outros eventualmente
exigidos). A Summermoon declina qualquer responsabilidade pela recusa de embarque, não concessão
de vistos ou a não permissão de entrada ao cliente em qualquer país estrangeiro; nestes casos, aplicam-se
as condições estabelecidas na cláusula “Desistências”, sendo ainda de conta do cliente todo e qualquer
custo que tal situação acarretar.

Viagens fora da União Europeia:
a) Os clientes (independentemente da idade) que se desloquem fora da União Europeia deverão
ser possuidores do respectivo documento de identificação (passaporte) bem como do visto, se
necessário (obtenha tal informação junto da agência no momento da reserva);
b) Os nacionais de países não comunitários devem consultar informação específica quanto á
documentação necessária para a realização da viagem junto das embaixadas/consulados dos
países de origem.

A Summermoon é responsável pela bagagem nos termos legais. O cliente tem a obrigação de reclamar
junto da entidade prestadora dos serviços, no momento da substituição, deterioração, em caso de dano
na bagagem, a reclamação deverá ser feita por escrito ao transportador imediatamente após a verificação
do dano, e no máximo de 7 dias a contar da sua entrega.
Estando em caso o mero atraso na entrega da bagagem, a reclamação deverá ser feita dentro de 21 dias a
contar da data de entrega do mesmo. A apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para o
accionamento da responsabilidade da Summermoon sobre a entidade prestadora do serviço.

a) 441.436€, em caso de morte ou danos corporais;
b) 7.881€, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua danificação;
c) 31.424€, em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a bagagem nela contida;
d) 10.375€, em caso de perda de bagagem, acompanhada ou não, contida em veículo automóvel;
e) 1.097€, por danos na bagagem, em resultado da danificação do veículo automóvel.

Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à
data da sua impressão, pelo que estão sujeitos a alteração que resulte de variações no custo dos transportes
ou do combustível, de direitos, impostos, taxas, flutuações cambiais até 20 dias antes da partida. Sempre
que se verifique uma alteração ao preço da viagem, o cliente será imediatamente informado e convidado
a, dentro de um prazo que lhe for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular, a sua inscrição nos
mesmos termos e condições que os previstos na rubrica “Impossibilidade de Cumprimento”.

Viagens na União Europeia:
a) Os clientes (independentemente da idade) que se desloquem dentro da União Europeia deverão
ser possuidores do respectivo documento de identificação civil (passaporte, BI, Cartão do Cidadão);
b) Para obtenção de assistência médica, devem ser portadores do Cartão Europeu do Seguro de Doença;
c) Os nacionais de países não comunitários devem consultar informação específica quanto à documentação
necessária para a realização da viagem junto das embaixadas/consulados dos países de origem.

O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se substituir por outra pessoa que preencha todas as
condições requeridas para a viagem, desde que informe a Summermoon, por escrito, até 15 dias antes
da data prevista e que os diferentes fornecedores de serviços envolvidos aceitem a substituição, e que
tal cessão seja aceite pelos regulamentos que regem a actividade dos meios de transporte aplicáveis à
situação. Existem determinadas restrições, como por exemplo viagens de avião em determinadas tarifas.
Sempre que deseje proceder à cedência da sua inscrição, deverá consultar previamente a Summermoon.
A cessão da inscrição responsabiliza o cessionário pelo pagamento do preço da viagem e pelos encargos
adicionais originada pela cessão.

A responsabilidade da Summermoon terá como limite o montante mínimo exigível às entidades
prestadoras dos serviços, nos termos da Convenção de Montreal, de 28 de Maio de 1999, sobre
Transporte Aéreo Internacional, e da Convenção de Berna, de 1961, sobre Transporte Ferroviário. No
que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade da Summermoon, relativamente aos seus
clientes pela prestação de serviços de transportes, ou alojamento quando fôr caso disso, por empresas
de transportes marítimos, no caso de danos resultantes de dolo ou negligência destas, terá como limites
os seguintes montantes:

Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, a Summermoon poderá alterar a ordem dos
percursos, modificar as horas de partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria
e localização similar, devendo alterar o cliente de tal alteração, logo que dela tenha conhecimento. Se
circunstâncias imprevistas obrigarem a suspender quaisquer viagens, os clientes terão sempre direito ao
reembolso das quantias pagas.

Obs: No caso de menores, a Cédula Pessoal não é considerada um documento válido para viajar para
fora do país.

Mudanças

Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que um cliente inscrito para determinada
viagem, desejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem ou para a mesma, com partida em data
diferente, ou outra eventual alteração, deverá pagar a taxa, como despesas de alteração. Contudo, quando
a mudança tiver lugar com 21 dias ou menos de antecedência em relação à data da partida da viagem,
para a qual o cliente se encontra inscrito, ou se os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica
sujeito às despesas e encargos previstos na rubrica “Desistências”. Após iniciada a viagem, se solicitada a
alteração dos serviços contratados por motivos não imputáveis à Summermoon (ex. ampliação das noites
de estadia, alteração de voo) os preços dos serviços turísticos poderão não corresponder aos publicados
no folheto que motivou a contratação.

Impossibilidade de incumprimento
Desistências

Responsabilidade
IVA
Disposições finais

Taxas de aeroporto e segurança
Seguros
Validade

O cliente, ou algum dos seus acompanhantes é livre de desistir, ou cancelar a viagem a todo o tempo.
Tal cancelamento implica que o mesmo seja responsável pelo pagamento de todos os encargos a que a
desistência dê lugar.
Quando seja caso disso, o cliente será reembolsado pela diferença entre a quantia paga e os montantes
acima mencionados.
A responsabilidade da Summermoon encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil na
companhia de seguros Tranquilidade (apólice nº 0003190101) no valor de €75.000.
Os preços mencionados já reflectem o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa actual.
a) As presentes condições gerais poderão ser completadas ou alteradas pelas condições especiais
incluídas no folheto de cada destino, prevalecendo aquelas sobre estas condições gerais, ou ainda por
quaisquer condições específicas desde que devidamente acordada pelas partes;
b) Os preços dos programas estão baseados na cotização média do Euro, pelo que qualquer derivação
relevante desta moeda poderá implicar uma revisão dos preços da viagem nos termos constantes da
cláusula “Alteração de Preço”;
c) Devido às constantes alterações do preço dos combustíveis, sobre os preços praticados poderá
haver alteração do suplemento de combustível inserido no preço nos termos constantes da cláusula
“Alteração de Preço”;
d) As categorias dos hotéis e cruzeiros apresentados nesta brochura, seguem as normas de qualidade
dos pais de acolhimento, podendo os mesmos ser alterados por outros similares quando por motivos
alheios à Summermoon não seja possível manter ou confirmar a reserva existente, obrigando-se a
Summermoon a informar o cliente logo que de tal tenha conhecimento.
Estão incluídas nos preços, mas devido às constantes alterações, deverão ser reconfirmadas no momento
da emissão dos bilhetes. As taxas que não puderem ser incluídas nos bilhetes, aquando da sua emissão,
deverão ser pagas localmente pelo passageiro nos aeroportos em que são exigidas.
Disponibilizamos a venda de vários tipos de seguros, que poderão ser adquiridos em função da viagem
para garantia de situações de assistência e despesas de cancelamento.
Estas condições têm validade até 31 de Dezembro de 2015, salvo indicações em contrário.

