
PORTUGAL DE NORTE A SUL COM ILHA DA MADEIRA VI 
18/Junho à 05/julho/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 JUN 1o dia – SANTOS/SÃO PAULO/LISBOA 

Dom 15h00 – Apresentação Mendes Convention. 
16h30 – Saída de Santos p/ aeroporto de Cumbica 
18h30 – Apresentação Balcão TAP – Terminal II           
20h45 – Saída voo TP 088 com destino à Lisboa 

19 JUN 2o dia – LISBOA/FUNCHAL 

Seg 11h30 – Chegada à Lisboa – Conexão Imediata 
15h20 – Embarque voo TP1687 com destino à Funchal 
17h05 – Chegada, Recepção e traslado ao Aeroporto ao Hotel 
Hospedagem e acomodação no Hotel  
Fim da tarde livre 
21h00 – Jantar de Confraternização no Hotel 

20 JUN 3o dia – FUNCHAL 

Ter 07h00 – Café da manhã no Hotel 

10h00 – Saída p/ viagem em excursão de dia inteiro pela Ilha, com almoço 

incluído  - Retorno ao entardecer 

Noite Livre 

21 JUN 4o dia – FUNCHAL 

Qua 07h00 – Café da manhã no Hotel 

Passeio pela cidade em city tour pelo Monte, Curral das Freiras e Camacha – 

Almoço Típico incluído 

Retorno ao Hotel 

Restante do dia livre 

22 JUN 5o dia – FUNCHAL 

Qui 07h00 – Café da manhã no Hotel. 

Dia inteiramente livre para atividades pessoais e independetes 

23 JUN 6o dia – FUNCHAL/LISBOA/ALENTEJO/EVORA 

Sex 06h00 – Café da manhã no hotel – Check out 
07h00 – Traslado para o Aeroporto de Funchal 
07h30 – Apresentação balcão TAP – Embarque 
10h15 – Saída voo TP1674 com destino à Lisboa 
11h50 – Chegada – Desembarque – Tramites alfandegários 
Recepção no Aeroporto de Sacavém – Saída para o Alentejo 
No caminho, conheceremos a Ponte Vasco da Gama, o Alentejo com suas 
plantações de oliveiras e cortiças 
Chegada à Evora – Hospedagem 



Na parte da tarde, visita à Evora antiga, Templo de Diana, Capela dos Ossos e 
demais atrações. 
À Noite, Jantar no Hotel 

24 JUN 7o dia – EVORA/BEJA/PORTIMÃO 

Sab 07h00 – Café da manhã no hotel. 
08h00 – Saída p/ excursão por Beja, continuando para Vilamoura 
Chegada e Hospedagem – Almoço 
À tarde passeios por Faro, Tavira e Vila Real de Santo Antonio                
Retorno ao Hotel 

25 JUN 8o dia – VILAMOURA 

Dom 08h00 – Café da manhã no hotel 
09h00 -  Dia inteiro de visita ao Leste com almoço – Algarvio, Olhos d´Água, 
Albufeira, com Armação de Pera, Portimão e Sagres 
Retorno ao Hotel – Noite Livre 

26 JUN 9o dia – ALGARVE/LISBOA 

Seg 07h00 – Café da manhã no hotel 

08h00 – Saída p/ viagem à Lisboa com almoço – Visita Panorâmica à Setubal, 

Cristo Rei, Travessia pela Ponte 25 de Abril  

Chegada à Lisboa, a belíssima Capital de Portugal. Lisboa é simultaneamente, a 

Capital e a maior cidade de Portugal - Hospedagem Hotel Mundial 

Restante do dia livre 

27 JUN 10o dia – LISBOA 

Ter 07h00 – Café da manhã no Hotel. 
08h00 – Saída para visita panorâmica de meio dia por Lisboa, conhecendo os 
principais pontos turísticos da cidade: o Bairro Baixo, a Praça do Marques do 
Pombal, o Parque Eduardo VII, a Praça do Rossio, Bairro de Alfama com suas 
ruas estreitas, Monumento aos Descobridores, a Torre de Belém e o Mosteiro 
dos Jeronimos. Passaremos pelo Mosteiro dos Jeronimos e visitaremos o 
Museu dos Coches(Entrada inclusa) para vermos a maior coleção do mundo de 
carros e carruagens antigas. Após a visita ao Museu, faremos uma parada 
“estratégica” na Fabrica de Pastéis de Belém, que fica ao lado do Museu dos 
Coches, onde degustaremos um delicioso Pastel de Belém com uma “bica”(em 
bom bom português, “cafezinho expresso”). Retorno ao Hotel – Tarde livre 
À noite: jantar incluído no Hotel, onde degustaremos um delicioso Bacalhau 

28 JUN 11º dia – LISBOA/ESTORIL/CASCAIS/SINTRA 

Qua 07h00 – Café da manhã no Hotel. 
08h30 – Saída para passeio panorâmico de dia inteiro por Estoril, Cascais e 
Sintra. Veremos a desembocadura do Rio Tejo e continuaremos até Estoril, um 
luxuoso núcleo residencial e cosmopolita, com destaque para seu cassino e 
charmosos jardins. Prosseguiremos até Cascais, com tempo livre para 
apreciarmos o mar e uma bela vista da fortaleza que protege a cidade. Visita à 
Sintra, cidade que encantou reis e inspirou poetas. Tempo livre para 
almoço(incluído). Regresso ao hotel e noite livre. 

29 JUN 12º dia – LISBOA/ÓBIDOS/BATALHA/FÁTIMA 

Qui 08h00 – Café da manhã no Hotel. 
09h00 – Saída com destino à Fatima. Durante o percurso faremos uma parada 
em Óbidos, pequeno povoado muito pitoresco, com suas ruas brancas, seu 
castelo e pequenas lojas. Finalizada a visita à Óbidos, continuaremos com 
destino à cidade de Batalha, imenso mosteiro que comemora à batalha que 
deu a Independência de Portugal em relação ao Reino de Castela. Visita ao 



Mosteiro de Batalha com entrada incluída. A continuação, saída com destino à 
Fátima. Chegada em Fátima. Jantar incluso no Hotel. Noite livre 

30 JUN 13º dia – FÁTIMA/COIMBRA/AVEIRO/BRAGA 

Sex 08h00 – Café da manhã no Hotel. 
09h00 – Saída para a cidade de Braga. Durante a viagem, passaremos por 
Coimbra para visitarmos a Biblioteca da antiga Universidade(Entrada Inclusa). 
Esta Instituição portuguesa de ensino superior foi fundada em 1.290 pelo Rei 
Dionisio(Dinis), o Lavrador, apenas um século depois da fundação da nação 
portuguesa. Esta é a universidade mais antiga de Portugal e mais conhecida 
fora de suas fronteiras. Continuaremos a nossa viagem passando por Aveiro, 
cidade famosa por seus canais e pelo delicioso doce regional “ovos-moles”. 
Finalmente chegaremos à cidade de Braga.  
Acomodação e hospedagem no Hotel 
À noite: Jantar no Hotel 

01 JUL 14o dia – BRAGA/VIANA DO CASTELO/SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Sab 07h00 – Café da manhã no Hotel 
08h00 – Saída para visita panorâmica por Braga, onde subiremos ao Santuário 
do Bom Jesus no funicular mais antigo da Europa, com funcionamento à base 
de motor à água. O Santuário é belíssimo. A flores e os azulejos que adornam 
a escadaria também são de uma grande beleza. Almoçaremos(almoço incluso) 
em um tradicional Restaurante do Minho onde a comida é deliciosa e farta. 
Finalizada a visita, continuaremos com destino à Santiago de Compostela com 
breve parada na famosa Viana do Castelo, que conta com uma fortaleza e um 
importante porto de pescadores. Chegada em Santiago de 
Compostela(Espanha). Acomodação e hospedagem no Hotel. Noite livre. 

02 JUL 15o dia – SANTIAGO DE COMPOSTELA/GUIMARÃES/PORTO 

Dom 07h00 – Café da manhã no Hotel. 
Saída para caminharmos por uma das cidades com mais história da Europa. 
Desde a Idade Média, Santiago de Compostela é a parada final da todos os 
peregrinos que visitam o túmulo de São Tiago. Visita à famosa Praça do 
Obradoiro, com entrada em sua Catedral. Finalizada a visita, continuação com 
destino ao Porto com parada na cidade de Guimarães, a primeira Capital de 
Portugal, onde faremos uma visita panorâmica ao Palácio dos Duques de 
Bragança(entrada inclusa). Chegada ao Porto. Acomodação e Hospedagem no 
hotel. Noite livre 
À Noite, jantar incluso no Hotel 

03 JUL 16o dia – PORTO 

Seg 07h00 – Café da manhã no Hotel. 
Visita panorâmica à cidade do Porto. Esta cidade é a segunda mais importante 
do país, seu Centro é Patrimônio da Humanidade . Passaremos pela Rineira, 
pelo Castelo do Queijo e pela Praça da Liberdade, onde se encontra a estátua 
de Dom Pedro IV de Portugal(Dom Pedro I do Brasil). Visita à uma adega, onde 
será explicado como são produzidos os famosos vinhos do Porto(Entrada 
inclusa). Restante da tarde e inicio da noite livres para continuar descobrindo 
esta bela cidade e para fazer compras no seu variado comércio. 
À Noite, jantar no hotel incluso  

04 JUL 17o dia – PORTO/PESO DA RÉGUA/PORTO 

Ter 07h00 - Café da manhã no hotel 

Saída para visitar Peso da Régua, indo pelo Vale do Rio d´Ouro, seguiremos 

viagem por belas e charmosas paisagens até Pinhão, e Peso da Régua, 

conhecida por ladeiras e vales repletos de vinhedos. Em Peso da Régua, 



encontra-se a Sede do Instituto do Vinho do Porto, organização fundada em 

1932 e que se encarrega de controlar a qualidade da produção dos vinhos da 

região. Finalizada a visita, regresso ao Porto. 

À Noite, jantar de Confraternização no Hotel incluído 

05 JUL 18o dia – PORTO/SÃO PAULO 

Qua 07h00 – Café da manhã no Hotel – Check out 
08h00 – Traslado ao aeroporto e apresentação no balcão TAP - Embarque 
11h30 – Saída voo TP 081 com destino à São Paulo 
18h10 – Chegada – Desembarque 
19h30 – Retirada Bagagem e Tramites alfandegários 
20h30 – Saída para Santos em ônibus  
22h00 – Chegada à Santos 

 
 
 


