
Rua Sete de Abril, 252 – 10º Andar – Cj. 103
República – São Paulo/SP – CEP 01044-000

Tel.: (11) 3257-9511  | genesis@genesisturismo.com.br

Portugal e Santiago de ComPoStela
Saída: 17 de julho

Preço à viSta Por PeSSoa aéreo e terreStre em dólareS:
aPto duPlo uS$ 4.230,00 + 200,00 taxaS

aPto individual uS$ 5.130,00 + 200,00 taxaS

Passagem aérea em classe econô-
mica com tarifa promocional para gru-
pos indo e voltando na mesma data; 

Hospedagem em hotéis de catego-
ria turística (aptos disponíveis após às 
16h);

Refeições mencionadas no rotei-
ro(não incluindo: bebidas, dietas espe-
ciais ou específicas);

Traslados e passeios especificados 
no roteiro;

Guias locais falando português ou 
espanhol;

Guia Acompanhante da Gênesis 
Turism0 à partir de 20 passageiros;

Seguro de viagem internacional 
(excluídas doenças graves, crônicas ou 
preexistentes);

Bagagem: 01 mala de porão de até 
20 quilos e 01 mala de mão de até 05 
quilos (não inclui carregadores). 

grupo mínimo de 20 passageiros.  
roteiro elaborado em agosto / 20.   

Sujeito a alterações.

noSSo PreÇo inClui:

01º dia  17 jul Sab São Paulo
apresentação no aeroporto inter-
nacional de Guarulhos e embarque 
com destino a:

02º dia  18 jul dom Porto
Chegada, recepção, traslado e aco-
modação. Jantar.

03º dia  19 jul Seg Porto / rio 
douro / Porto
Café da manhã. Saída em tour pa-
norâmico da cidade declarada patri-
mônio da humanidade pela UNeS-
Co, conhecida em todo o mundo 
pelo famoso vinho do Porto. a tar-
de saída para cruzeiro em barco tu-
rístico, pelo rio douro. Jantar.

04º dia  20 jul ter Porto / 
Santiago de ComPoStela / 
Porto
Café da manhã. Saída em direção 
a Santiago de Compostela, no ano 
Santo Compostelano.  visita à Ca-
tedral, construída no século Xi em 
homenagem ao apóstolo tiago, fa-
mosa pelas quatro fachadas e Pór-
tico da Glória, onde encontra-se a 
capela cuja cripta guarda os restos 
mortais do apóstolo e seus discípu-
los; Praça do obradório e Praça das 
Pratarias com seu chafariz. as Con-
chas de vieira gravadas e pintadas 
por todos os lugares são a marca 
registrada da cidade. retorno ao 
Porto. Jantar.

05º dia  21 jul qua  Porto / 
viana do CaStelo / barCe-
loS /braga
Café da manhã. Saída em direção a 
viana do Castelo. visita ao centro 
histórico. Seguiremos a Barcelos, 
cidade do famoso galo de Barcelos, 
símbolo de Portugal, com visita a 
igreja matriz, o cruzeiro do Senhor 
do Galo, pelourinho e ponte gótica 
sobre o rio Cávado.  Continuação a 
Braga. Chegada. acomodação. Jan-
tar.

06º dia  22 jul qui braga / 
guimarãeS / douro / viSeu
Café da manhã. visita aos Santuá-
rios de: Nossa Senhora do Sameiro, 
Bom Jesus do monte, e a Catedral 
mais antiga de Portugal.  Seguire-
mos em direção a Guimarães, visita 
ao centro histórico, casas palacia-
nas, o Castelo e a estátua do fun-
dador d. afonso, visita ao interior 
do Paço dos duques de Bragança. 
Seguiremos ao douro, a mais anti-
ga região demarcada de vinícola do 
mundo. Continuação a viseu. 
Chegada. acomodação. Jantar.

07º dia  23 jul Sex viSeu / to-
mar / Fatima  
Café da manhã. visita ao centro 
histórico, a Sé  e a igreja da mise-
ricordia. Seguiremos em direção a 
tomar com visita ao Convento de 
Cristo e o Castelo de tomar. Conti-
nuação até Fátima. 

Chegada. acomodação. Jantar.

08º dia  24 jul Sab Fatima
Café da manhã.  visita ao Santuário 
com a Basílica, a esplanada, a Cape-
linha das aparições e as Casas dos 
videntes lúcia, Jacinta e Francisco. 
Jantar.  Possibilidade de Participa-
ção na procissão de velas. 

09º dia  25 jul dom Fatima / 
batalha / nazaré / alCoba-
Ça / ÓbidoS / évora
Café da manhã.  Saída em direção a 
cidade de Batalha visitando o mos-
teiro de Santa maria da vitória, uma 
obra de arte da arquitetura gótica. 
Continuação a Nazaré, típica vila 
de pescadores. Seguiremos  até o 
mosteiro de alcobaça e visita aos 
túmulos de d. Pedro e inês de Cas-
tro. Continuação à vila medieval de 
óbidos, com suas ruas estreitas, 
rústicas casas brancas, o castelo e 
suas muralhas. No final do dia che-
garemos a évora. acomodação. 
Jantar.

10º dia  26 jul Seg évora / re-
guengoS-monSaraz / beja / 
albuFeira
Café da manhã.  visita a cidade de-
clarada patrimônio da mundial pela 
UNeSCo. Seguiremos a reguen-
gos-monsaraz. Capital do vinho, 
com visita ao centro histórico, com 
a igreja de Santo antonio. Conti-
nuação a Beja. visita ao Castelo de 
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Beja, antiga fortaleza  militar do 
século Xiv, igreja da misericórdia, 
matriz de Santa maria da Feira, e 
a igreja N. Senhora do Pé da Cruz. 
Seguiremos até albufeira. Chega-
da. acomodação. Jantar.

11º dia  27 jul ter albuFeira / 
olhão / tavira / vilamoura /
albuFeira
Café da manhã.  visita a igreja ma-
triz, a torre do relógio. Continuação 
a olhão com visita a igreja matriz 
de Nossa Senhora do rosário, com 
a Capela do Senhor dos aflitos. Se-
guiremos pela região do Sotaven-
to algarvio até tavira tempo para 
visita a torre do Castelo, o melhor 
miradouro da cidade, ponto de ob-
servação para cúpulas das igrejas, 
o rio e as salinas. Continuação vila 
moura, visita panorâmica e parada 
junto à marina para fotos. retorno 
a albufeira. Jantar.

12º dia  28 jul qua albuFeira / 
SilveS / monChique / albuFei-
ra
Café da manhã.   rumo a Silves, 
antiga capital moura do reino do 
algarve, para visitar o Castelo, a 
Catedral, o museu arqueológico e 
atravessar a Ponte romana a pé. 
Parada nas Caldas de monchique – 
antigas termas romanas com as suas 
águas curativas. Na  vila de monchi-
que tempo para degustação de mel 
e licores regionais,aguardente de 

medronho e melosa, com explica-
ção do seu processo de fabricação. 
retorno a albufeira. Jantar.

13º dia  29 jul quialbuFeira / 
Portimão / lagoS / SagreS / 
vila nova de milFonteS / Se-
túbal / liSboa
Café da manhã.   Saída pela cidade 
portuária de Portimão, com panorâ-
mica da praia da rocha. Continua-
ção para lagos e breve visita. Con-
tinuação para a Ponta de Piedade,  
conhecida como  a “Catedral das 
Falésias”. Seguiremos para Sagres, 
para visita ao local onde funcionou 
a escola Náutica  fundada pelo  in-
fante d. Henrique que formou os 
primeiros navegadores portugue-
ses e ao  Cabo de São vicente. 
Continuação vila Nova de milfon-
tes, conhecida como“a princesa do 
alentejo” por causa das belezas na-
turais que a rodeiam, ruelas do cen-
tro histórico, onde vai encontrar a 
igreja de Nossa Senhora da Graça, 
as esplanadas do largo do rossio, 
Forte de São Clemente e respetiva 
barbacã, e o Castelo de milfontes. 
Continuação até lisboa. Chegada. 
acomodação. Jantar. 

14º dia  30 jul Sex liSboa /Sin-
tra / CaSCaiS / eStoril /liSboa
Café da manhã. Saída para o en-
cantador centro histórico de Sintra, 
declarado Patrimônio mundial da 
UNeSCo desde 1995. visitando o 

Palácio da Pena, considerado uma 
das “Sete maravilhas de Portugal”, 
tempo livre para passear pelas ruas 
medievais da vila, e desfrutar da 
beleza da paisagem da Serra de 
Sintra, e se deliciar com os doces 
tradicionais da região, como os 
famosos travesseiros e queijadas. 
Seguiremos ao Cabo da roca um 
dos locais mais emblemáticos de 
Portugal, o ponto mais ocidental do 
Continente europeu. Continuação 
à baía de Cascais, antiga residência 
de veraneio da família real portu-
guesa, muito conhecida pela beleza 
das suas praias e pela animada vida 
noturna. Seguiremos para estoril, 
famoso pelo seu Casino e pelos es-
petaculares jardins que o rodeiam. 
retorno a lisboa. Jantar.

15º dia  31 jul Sab liSboa
Café da manhã. visita panorâmica 
da cidade: Praça marquês de Pom-
bal, avenida da liberdade, Praça 
do rossio, mosteiro dos Jerônimos, 
monumento aos descobrimentos, 
Baixa Pombalina, rio tejo e torre 
de Belém. tarde livre. Jantar em 
uma Casa de Fado.

16º dia  01 ago dom liSboa / 
São Paulo
Café da manhã. em horário conve-
niente traslado para o aeroporto e 
embarque com destino a São Paulo. 
Chegada e fim dos nossos serviços.


