“EUROPA ENCANTADA”
Portugal - Espanha

07/08/2021: Sábado: Porto Alegre > Porto:
Apresentação no Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre, embarque em voo com conexão para a cidade de Lisboa
(Portugal). O destino final será a cidade do Porto (O trajeto Lisboa/Porto, poderá ser aéreo ou terrestre).
08/08/2021: Domingo: Chegada na cidade de Porto:
Chegada na cidade do Porto, transfer para o hotel, hospedagem. (Jantar incluído).
09/08/2021: Segunda-Feira: Porto:
Café da manhã, após, faremos um passeio panorâmico nesta cidade com destaque para a Sé do séc. XII, Avenida
dos Aliados, Torre dos Clérigos, Avenida da Boa vista, Bairro da Foz, Ponte da Arrábida, Catedral, Igreja de São
Francisco e Ponte de D. Luís. Após, poderemos fazer um passeio de barco pelo Rio Douro. Após o almoço
poderemos conhecer uma Cave de Vinho do Porto para visita e degustação. O Porto é a segunda maior cidade de
Portugal e existe certo sentimento de rivalidade em relação a Lisboa. Embora as suas antigas raízes tenham sido
preservadas com orgulho, um comércio próspero e eficaz transforma-o numa cidade moderna e a sua tradicional
importância como centro industrial não diminui o encanto e caráter dos seus bairros antigos ou mesmo do bulício das
novas avenidas, ladeadas de centros comerciais ou tranquilos blocos residenciais. Tempo livre.
10/08/2021: Terça-Feira: Porto > Aveiro > Coimbra > Fátima:
Café da manhã, seguiremos para a cidade de Aveiro com uma parada para conhecer a considerada “Veneza de
Portugal”, tempo livre. Após, seguiremos para a cidade de Coimbra de muitas tradições, principalmente ligadas aos
estudantes da antiga e prestigiada Universidade. Faremos uma visita panorâmica e após um tempo livre, seguiremos
para a cidade de Fátima, hospedagem. (Jantar incluído).
11/08/2021: Quarta-Feira: Fátima > Obitos > Lisboa:
Café da manhã e conheceremos o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, local das aparições em 1917 de Nossa
Senhora aos três pastorzinhos, hoje local de peregrinação mundial. Visita ao Santuário à Capelinha das Aparições e
à Basílica, onde se encontram os túmulos de Francisco, Jacinta e Lúcia, local onde se admira uma emocionante
expressão de fé dos milhares de devotos que lá chegam diariamente. Em horário determinado seguiremos para a
maravilhosa cidade de Obitos, onde faremos um passeio por esta pequena cidade medieval ainda toda muralhada,
remonta a um período anterior a Cristo e por lá passaram romanos, mouros e visigodos. Tempo livre, após
seguiremos para Lisboa. Hospedagem.
12/08/2021: Quinta-Feira: Lisboa:
Café da manhã e faremos um passeio panorâmico incluindo: Torre de Belém, Praça dos Descobridores, Mosteiro dos
Jerônimos, Bairro Alfama, Praça do Comercio, Centro Histórico, Castelo São Jorge, Praça Marquês do Pombal.
Tempo livre.
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13/08/2021: Sexta-Feira: Lisboa > Cascais > Estoril > Sintra > Lisboa:
Café da manhã, conheceremos o litoral de Cascais, pequena cidade litorânea de 25 mil habitantes, reduto de intenso
turismo nacional e internacional, um dos mais belos e mais ricos lugares da área metropolitana de Lisboa. Cascais se
revela como um paraíso de lindas paisagens, de beleza em sua arquitetura e suas praias. Outro centro turístico de
renome internacional é Estoril, todos que lá visitam ficam impressionados. Também com paisagens lindas, um
paraíso para fotógrafos é a cidade vizinha de Sintra, típica portuguesa com aproximadamente 10 mil habitantes, é
cheia de encantos por todos os lados, o Castelo dos Mouros, construído pelos Mouros entre os séc. VIII e IX d.c.,
está implantado em dois cumes de serra, de onde se tem visão panorâmica privilegiada de todo o vale. À tarde
retorno para Lisboa, tempo livre. À noite poderemos assistir a um show de Fado.
14/08/2021: Sábado: Lisboa > Madri (Espanha):
Café da manhã, seguiremos para a cidade de Madri (capital da Espanha), após a chegada, hospedagem. (Jantar
incluído).
15/08/2021: Domingo: Madri:
Café da manhã e conheceremos Gran Via, Castellana, Praça Cibeles, Palácio das Comunicações, Praça Neptuno,
Palácio de Toros, Praça da Espanha, Porta de Alcalá, Porta de Toledo, Palácio Real, Catedral e Plaza Mayor com
suas características “tascas”. À tarde, tempo livre ou poderemos conhecer o Museu do Prado (opcional). À noite
poderemos assistir a um espetáculo de Flamenco (opcional), pernoite.
16/08/2021: Segunda-Feira: Madri > Toledo > Madri:
Café da manhã e seguiremos para Toledo, cidade patrimônio artístico da humanidade, para visitar: a Catedral; a
Sinagoga da Transição; El Greco e seu “Enterro da Conde de Orgaz” na Igreja do São Tomé; o Alcázar; as Portas do
Sol e da Bisagra, com o Rio Tejo como paisagem de fundo e o Castelo de São Servado. À tarde retornaremos para
Madri para visita ao Estádio Santiago Bernabeu, o Estádio do Real Madri (opcional).
17/08/2021: Terça-Feira: Madri > Barcelona:
Café da manhã, em horário determinado transfer para a estação de Atocha para procedimento de embarque em trem
de alta velocidade AVE com destino a Barcelona (VALOR DA PASSAGEM NÃO ESTÁ INCLUIDO). Após a chegada
transfer para o hotel. Hospedagem.
18/08/2021: Quarta-Feira: Barcelona:
Café da manhã e conheceremos Barcelona, a capital do estado da Catalunia, faremos um passeio panorâmico para
conhecer os pontos mais importantes da cidade, incluindo: Arco do Triunfo, Praça de Toros, Igreja Sagrada Família,
Estádio Olímpico, Porto Olímpico e Ramblas. Tempo livre para curtir esta maravilhosa cidade, que é sem dúvida, uma
das mais vibrantes cidades da Europa.
19/08/2021: Quinta-Feira: Barcelona:
Café da manhã e conheceremos o estádio do clube mais famoso do mundo, “o Barcelona”, o CAMP NOU. Após,
poderemos conhecer o Parque Güell, uma obra maravilhosa de Antonio Gaudi e o aquário que se encontra junto ao
Porto. Tempo livre. (Jantar incluído).
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20/08/2021: Sexta-Feira: Barcelona > Brasil:
Café da manhã, em horário determinado seguiremos para o aeroporto, com embarque em voo com conexões e
destino ao Brasil. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.

Reisenthal Turismo “Transformando seu Sonho em Realidade”.
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