
Portugal   
Saída: 11 Outubro de 2022 

 

Organização, informações e inscrições: Tel: (11) 3257 9511 / Whatshapp : (11) 95332 1919 

www.genesisturismo.com.br | genesis@genesisturismo.com.br 

 

 
01° dia 11 out ter São Paulo 
Apresentação no aeroporto internacional de Guarulhos e 
embarque com destino a: 
 

02° dia 12 out qua Porto 
Chegada, recepção, traslado e acomodação. Jantar. 
 

03° dia 13 out qui  Porto  
Café da manhã. Saída para visita a cidade declarada 
patrimônio da humanidade pela UNESCO, conhecida em 
todo o mundo pelo famoso vinho do Porto. Possibilidade a 
uma Cave de Vinho do Porto, passeio de barco turístico pelo 
Rio Douro. Jantar. 
 

04° dia 14 out sex Porto / Santiago de Compostela/Porto 
Café da manhã. Saída em direção a Santiago de Compostela.  
Visita à Catedral, construída no século XI em homenagem ao 
Apóstolo Tiago, famosa pelas quatro fachadas e Pórtico da 
Glória, onde encontra-se a capela cuja cripta guarda os 
restos mortais do Apóstolo e seus discípulos; Praça do 
Obradório e Praça das Pratarias com seu chafariz. As 
Conchas de Vieira gravadas e pintadas por todos os lugares 
são a marca registrada da cidade. Retorno ao Porto. Jantar. 
 

05° dia 15 out sab Porto / Aveiro / Fátima 
Café da manhã. Saída para Aveiro, cidade dos canais e os 
seus deliciosos “ovos-moles “, apreciado doce regional . 
Continuação até a cidade de Fátima. Acomodação. Jantar. 
Possibilidade de Participação na procissão de velas. 
 

06° dia 16 out dom Fátima 
Café da manhã. Visita ao Santuário de Fátima com a 
Basílica, a Esplanada, a Capelinha das Aparições e as Casas 
dos Videntes Lúcia, Jacinta e Francisco. Jantar.  
Possibilidade de Participação na procissão de velas.  
 

 

07° dia 17 out seg Fátima / Batalha /  Alcobaça / Óbidos 
/ Lisboa 
Café da manhã. Saída para  Batalha visitando o Mosteiro de 
Santa Maria da Vitória, uma obra de arte da arquitetura 
gótica, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Continuação até o Mosteiro de Alcobaça e visita aos 
túmulos de D. Pedro e Inês de Castro. Saída em direção à 
vila medieval de Óbidos, com suas ruas estreitas, rústicas 
casas brancas, o castelo e suas muralhas. Continuação até 
Lisboa. Acomodação. Jantar. 
 

08º dia 18 out ter Lisboa/Sintra/Cascais/Lisboa 
Café da manhã. Saída para o encantador centro histórico de 
Sintra, declarado Patrimônio Mundial da UNESCO desde 
1995. Visitando o Palácio da Pena, considerado uma das 
“Sete Maravilhas de Portugal”, passeando pelas ruas 
medievais da vila, desfrutando  da beleza da paisagem da 
Serra de Sintra, e saboreando os doces tradicionais da 
região. Seguiremos ao Cabo da Roca um dos locais mais 
emblemáticos de Portugal, o ponto mais ocidental do 
Continente Europeu, passando pela Baía de  Cascais, antiga 
cidade da residência de veraneio da família real portuguesa. 
Retorno a Lisboa. Jantar. 
 

09° dia 19 out qua Lisboa 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Praça 
Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, Praça do Rossio, 
Mosteiro dos Jerônimos, Monumento aos Descobrimentos, 
Baixa Pombalina, Rio Tejo e Torre de Belém. Em horário 
conveniente traslado para o aeroporto e embarque com 
destino a: 
 

10° dia 20 out qui São Paulo 
Chegada e fim dos nossos serviços. 

 
 
 
 
 
 

Valor da Peregrinação por pessoa aéreo e terrestre em dólares : 
 

Apto duplo US$ 2.930,00 + 120,00 taxas        Apto individual US$ 3.430,00 + 120,00 taxas 
 

    
NOSSO PREÇO INCLUI:  
*  Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para grupos indo e voltando na mesma data;  
*  Hospedagem em hotéis de categoria turística (aptos disponíveis após às 16h00); 
*  Refeições mencionadas no roteiro(não incluindo: bebidas, dietas especiais ou específicas); 
*  Traslados e passeios especificados no roteiro; 
*  Guias locais falando português ou espanhol; 
*  Guia Acompanhante da Genesis Turism0 à partir de 20 passageiros; 
*  Seguro de viagem internacional (excluídas doenças graves, crônicas ou pré-existentes); 
*  Bagagem: 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala de mão de até 05 quilos (não inclui carregadores).  
*  Grupo de 20 passageiros. Roteiro elaborado em outubro/2021.  Sujeito a alterações. 
 


