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NO TOPO DA PREFERÊNCIA 
DOS PORTUGUESES
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2023



CIRCUITOS EXCLUSIVOS

PENÍNSULA IBÉRICA

TERRAS DO MINHO E GERÊS

ESTRADA NACIONAL 2

SERRA DA ESTRELA E PASSADIÇOS DO MONDEGO
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CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

4 10 7 3
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

6 14 9 5
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

4 14 7 3
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA, 
COIMBRA E PORTO VISITAS: BARCELOS | PONTE 

DE LIMA | VIANA DO CASTELO 
| CAMINHA | VALENÇA | 
MONÇÃO | ARCOS DE VALDEVEZ 
| PONTE DA BARCA | BRAGA 
| GUIMARÃES | PAÇOS DE 
FERREIRA | FREAMUNDE

JUNHO 4
JULHO 9
AGOSTO 13
SETEMBRO 3
OUTUBRO 5 29

preço desde por pessoa em duplo*: € 650
*O preço indicado é válido para as partidas de junho e julho, setembro e 

outubro, com saída do Porto.

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA, 
COIMBRA E PORTO VISITAS: CHAVES | PEDRAS 

SALGADAS | VILA REAL | RÉGUA 
| LAMEGO | VISEU | MOLELOS | 
PENACOVA | GÓIS | PEDRÓGÃO 
PEQUENO | SERTÃ | VILA DE REI 
| ABRANTES | PONTE DE SOR 
| MONTARGIL | MORA | ÉVORA 
| FERREIRA DO ALENTEJO | 
ALJUSTREL | CASTRO VERDE 
| ALMODÔVAR | SÃO BRÁS DE 
ALPORTEL | FARO

JUNHO 4
JULHO 9
SETEMBRO 3
OUTUBRO 1 29

preço desde por pessoa em duplo*: € 890
*O preço indicado é válido para as partidas de outubro.

NOVIDADE 2023
DATAS DE PARTIDA DE  
LISBOA, COIMBRA E PORTO VISITAS: VISEU | CELORICO DA 

BEIRA | GUARDA | PASSADIÇOS 
DO MONDEGO | BELMONTE | 
MANTEIGAS | COVILHÃ | COVÃO 
D’AMETADE | TORRE | LAGOA 
COMPRIDA | SABUGUEIRO | SEIA 
| NELAS | CANAS DE SENHORIM

JUNHO 4
JULHO 9
AGOSTO 13
SETEMBRO 3
OUTUBRO 5 29

preço desde por pessoa em duplo*: € 750
*O preço indicado é válido para todas as partidas
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CIRCUITOS EXCLUSIVOS

PICOS DA EUROPA E GALIZA

ANDALUZIA E PUEBLOS BLANCOS

RIOJA, LOURDES, MADRID E TERRAS DE CASTELA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

6 14 11 5
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

6 8 11 5
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

7 11 13 6
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA, 
COIMBRA E PORTO VISITAS: VALLADOLID 

|  SANTILLANA DEL MAR |  
COMILLAS |  SANTANDER |  
LAGOS DE COVADONGA |  PICOS 
DA EUROPA |  MUSEU MINEIRO 
|  OVIEDO |  AVILÉS |  GIJÓN |  
A CORUNHA |  SANTIAGO DE 
COMPOSTELA |  COMBARRO

Junho 3
Julho 8
Agosto 12
Setembro 2 30

preço desde por pessoa em duplo*: € 970
*O preço indicado é válido para as partidas de junho, julho e setembro.

DATAS DE PARTIDA de lisboa
VISITAS: BADAJOZ | CÓRDOBA 
| GRANADA | ALHAMBRA | 
MÁLAGA | RONDA | PUEBLOS 
BLANCOS | SEVILHAJunho 3

Julho 8
Agosto 12
Setembro 2 30

preço desde por pessoa em duplo*: € 974
*O preço indicado é válido para as partidas de julho e agosto.

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA, 
COIMBRA E PORTO VISITAS: BURGOS | LA RIOJA 

| SAN SEBASTIAN | LOURDES 
| PIRENÉUS | SARAGOÇA | 
MADRID | SEGÓVIA | ÁVILA | 
SALAMANCA

Junho 3
Julho 8
Agosto 12
Setembro 2 30

preço desde por pessoa em duplo*: € 1280
*O preço indicado é válido para as partidas de junho e julho.

PENÍNSULA IBÉRICA
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ILHA DA MADEIRA

MADEIRA

CIRCUITO DA MADEIRA 4 DIAS

MADEIRA | FLY & DRIVE

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

4 11 6 ou 7 3
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA de lisboa e 
porto

VISITAS: FUNCHAL | PONTA DE 
SÃO LOURENÇO | SANTANA | 
PICO DO AREEIRO | CABO GIRÃO 
| BAM - CENTRO DA BANANA DA 
MADEIRA | PORTO MONIZ

Maio 7 14 21 28
Junho 4 11 18 25
Julho 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10 17 24 
Outubro 1 8 15 22 29

preço desde por pessoa em duplo*: € 710
*O preço indicado é válido  para a partida de 8 de outubro do Porto no Hotel The 

Views Monumental 4*, em quarto vista monte (valores sujeitos a alterações 
no ato da reserva).

preço desde por pessoa EM OCUPAÇÃO QUÁDRUPLA*: € 395
*O preço indicado é válido para a partida de 23 de setembro nos apartamentos The 

Marketplace (valores sujeitos a alterações no ato da reserva).

Voos Especiais do Porto 
Fly & Drive  Viaje à sua medida
3 Noites | 4 Noites | 7 Noites
TODOS OS DOMINGOS DE 2 DE JULHO A 10 DE SETEMBRO
TODAS AS QUARTAS DE 5 DE JULHO A 13 DE SETEMBRO

Lugares Garantidos - Lisboa e Porto | Fly & Drive - Viaje à sua medida
3 Noites | 4 Noites | 7 Noites
TODAS AS TERÇAS E SÁBADOS DE 6 DE JUNHO A 19 DE SETEMBRO

FLY & DRIVE MADEIRA  NORTRAVEL
Para que possa descobrir a Ilha da Madeira em total liberdade de movimentos 
e ao seu próprio ritmo, a Nortravel simplifica o processo de reserva e escolha 
de um veículo de aluguer económico para as suas férias. 

No preço do pacote de férias que propomos, está incluído para toda a estada, o aluguer 
de uma viatura de categoria económica (grupos A, B ou C), que será atribuída conforme a 
disponibilidade no momento do levantamento (não é possível garantir o grupo). O veículo 
atribuído tem uma lotação máxima para 4 pessoas e 4 malas pequenas. O levantamento 
e entrega da viatura será realizado no aeroporto, nos horários dos voos selecionados no 
pacote de férias (até 1h depois da chegada do voo e até 2h antes da hora de saída do voo) 

• 1º DIA Lisboa ou Porto / Madeira (Monte e Eira do Serrado)
• 2º DIA Ponta de São Lourenço / Porto da Cruz / Santana / Pico do 

Areeiro
• 3º DIA Pico da Torre / Cabo Girão / Centro da Banana da Madeira / 

Porto Moniz
• 4º DIA Funchal (visita da cidade – exclusivo voos TAP) / Aeroporto / 

Lisboa ou Porto

Hotel The Views Monumental 4* theviewshotels.pt
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ILHA DA MADEIRA

Novidade 2023
Voos especiais Porto / Funchal / Porto
Todos os domingos e quartas de 2 julho a 20 setembro
Estadias de 3, 4 ou 7 noites

SIMULE PREÇO E DISPONIBILIDADE EM NORTRAVEL.PT E RESERVE 
NA SUA AGÊNCIA DE VIAGENS

MADEIRA | ESTADAS

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA E 
PORTO

VISITAS: FUNCHAL | PONTA DE 
SÃO LOURENÇO | SANTANA | 
PICO DO AREEIRO | CABO GIRÃO 
| BAM - CENTRO DA BANANA DA 
MADEIRA | PORTO MONIZ

Maio 3 10 17 24 31
Junho 7 14 21 28
Julho 5 12 19 26
Agosto 2 9 16 23 30
Setembro 6 13 20 27
Outubro 4 11 18 25

preço desde por pessoa em duplo*: € 783
*O preço indicado é válido para a partida de 25 de outubro no Hotel The Views 

Monumental 4*, em quarto vista monte (valores sujeitos a alterações no ato 
da reserva).

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

5 11 8 4
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

CIRCUITO DA MADEIRA 5 DIAS

MADEIRA

O DIFERENCIAL DESTE CIRCUITO
• Bebidas incluídas a todas as refeições
• Subida de teleférico à Senhora do Monte
• Jantar típico com folclore de danças e cantares da Madeira
• Passeio a pé numa levada
• Passeio a pé guiado pelo centro do Funchal
• BAM – Centro da Banana da Madeira
• Travessia da floresta Laurissilva Património da Humanidade pela 

UNESCO

Hotel The Views Monumental 4* theviewshotels.pt
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AÇORES

AÇORES

SÃO MIGUEL | FLY & DRIVE

CIRCUITO SÃO MIGUEL
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

conforme itinerário
5 6 7 4

dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET
DATAS DE PARTIDA DE LISBOA E 
PORTO

VISITAS: LAGOA DAS SETE 
CIDADES | LAGOA DAS FURNAS 
| CALDEIRA VELHA | LAGOA 
DO FOGO | PONTA DELGADA 
| NORDESTE | POVOAÇÃO | 
RIBEIRA QUENTE

Maio 3 10 17 24 31
Junho 7 14 21 28
Julho 5 12 19 26
Agosto 2 9 16 23 30
Setembro 6 13 20 27
Outubro 4 11 18 25

preço desde por pessoa em duplo*: € 770
 *O preço indicado é válido para as partidas de 11, 18 e 25 de outubro (valores 

sujeitos a alterações no ato da reserva).

Lugares Garantidos - Lisboa
Fly & Drive - Viaje à sua medida
3 Noites | 4 Noites | 7 Noites
TODAS AS TERÇAS E SÁBADOS DE 6 DE JUNHO A 19 DE SETEMBRO

fly & drive SÃO MIGUEL  
NORTRAVEL
Para que possa descobrir a Ilha de São Miguel em total liberdade 
de movimentos e ao seu próprio ritmo, a Nortravel simplifica o 
processo de reserva e escolha de um veículo de aluguer económico 
para as suas férias. 

No preço do pacote de férias que propomos, está incluído para toda a estada, 
o aluguer de uma viatura de categoria económica (grupos A, B ou C), que 
será atribuída conforme a disponibilidade no momento do levantamento 
(não é possível garantir o grupo). O veículo atribuído tem uma lotação 
máxima para 4 pessoas e 4 malas pequenas. O levantamento e entrega da 
viatura será realizado no aeroporto, nos horários dos voos selecionados no 
pacote de férias (até 1h depois da chegada do voo e até 2h antes da hora 
de saída do voo).

preço desde por pessoa EM 
OCUPAÇÃO QUÁDRUPLA*: € 405
*O preço indicado é válido para a partida de 23 de setembro nos apartamentos 

Nossa Senhora da Estrela (valores sujeitos a alterações no ato da reserva).
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AÇORES CIRCUITOS EXCLUSIVOS

CIRCUITO SÃO MIGUEL E TERCEIRA

4 ILHAS DO GRUPO CENTRAL | PICO - SÃO JORGE - FAIAL - TERCEIRA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

5 6 8 4
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

5 9 9 4
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA

VISITAS: ILHA DO PICO | ILHA 
DE SÃO JORGE | ILHA DO FAIAL | 
ILHA TERCEIRA

Maio 1 8 15 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23

preço desde por pessoa em duplo*: € 949
*O preço indicado é válido para as partidas de 1, 8, 15 e 22 de maio e outubro 

(valores sujeitos a alterações no ato da reserva).

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA e 
porto

VISITAS: LAGOA DAS SETE
CIDADES | LAGOA DO FOGO
| LAGOA DAS FURNAS |
PONTA DELGADA | INTERIOR
DA TERCEIRA | ANGRA DO
HEROÍSMO

Maio 3 10 17 24 31
Junho 7 14 21 28
Julho 5 12 19 26
Agosto 2 9 16 23 30
Setembro 6 13 20 27
Outubro 4 11 18 25

preço desde por pessoa em duplo*: € 890
*O preço indicado é válido para as partidas de outubro (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).

AÇORES

• 1º DIA LISBOA ou PORTO / SÃO MIGUEL (VISITA PONTA DELGADA)
• 2º DIA SÃO MIGUEL (LAGOA DO FOGO E FURNAS – ALMOÇO DE COZIDO)
• 3º DIA SÃO MIGUEL (SETE CIDADES E COSTA SUDOESTE) / ILHA TERCEIRA
• 4º DIA TERCEIRA (VISITAS ANGRA DO HEROISMO E CENTRO DA ILHA)
• 5º DIA TERCEIRA (VISITAS COSTA NORTE, RAMO GRANDE E PRAIA DA VITÓRIA) 

/ LISBOA ou PORTO

Hotel Marina Atlântico 4*
bensaudehotels.com/hotelmarinaatlantico
Hotel Barceló Angra Marina 5*
barcelo.com/pt-pt/barcelo-angra-marina

Destaque do circuito:
• Ilha do Pico: zona DEMARCADA de verdelho, património da humanida-

de; Centro de Artes e Ciências do Mar.
• Ilha do Faial: Caldeira, Centro Interpretação dos Capelinhos; Pe-

ters Café Sport.
• Ilha de São Jorge: Parque NATURAL das Sete Fontes; Fábrica de Queijo 

da Ilha; Fajã dos Vimes e Vila das Velas.
• Ilha Terceira: Angra do Heroísmo, Cidade Património da Humanidade 

da UNESCO; Monte Brasil e Serra do Cume.
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AÇORES CIRCUITOS EXCLUSIVOS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8 11 13 7
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

AÇORES MARAVILHOSO – CIRCUITO AÇORIANO DAS 4 ILHAS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8 11 13 ou 14 7
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA E 
PORTO VISITAS: LAGOA DAS SETE 

CIDADES | ANGRA DO 
HEROÍSMO | MUSEU DO 
VINHO E DOS BALEEIROS NA 
ILHA DO PICO | CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO DO VULCÃO 
DOS CAPELINHOS | PARQUE 
TERRA NOSTRA | FÁBRICA DE 
CHÁ GORREANA | LAGOA DAS 
FURNAS E FOGO | NORDESTE

Junho 5  12  19  26
Julho 3  10  17  24  31
Agosto 7  14  21  28
Setembro 4  11  18  25

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.476
*O preço indicado é válido para a partida a 25 de setembro (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva). As partida de lisboa têm 14 refeições.

AÇORES ENCANTADOR - CIRCUITO AÇORIANO 4 ILHAS

1º DIA LISBOA OU PORTO / SÃO MIGUEL (SETE 
CIDADES E COSTA SUDOESTE) / TERCEIRA   
Comparência no respetivo aeroporto 2 horas antes da 
partida para as formalidades de embarque. Partida 
em voo regular direto da Azores Airlines, com destino 
ao aeroporto de Ponta Delgada. Desembarque assis-
tido pelo guia Nortravel e início do circuito. Subida ao 
maciço montanhoso das Sete Cidades, com paragem 
nos miradouros do Pico de Carvão e Vista do Rei, vi-
sita a Lagoa de Santiago, Miradouro do Escalvado, e 
das fajãs lávicas de Mosteiros e Ferraria. Em Ponta 
Delgada, paragem no Campo de São Francisco. 
Transporte ao aeroporto de Ponta Delgada para for-
malidades de trânsito e continuação em voo da SATA 
Air Açores, com destino ao aeroporto das Lajes, na 
ilha Terceira. Chegada e transporte privado ao Hotel 
Terceira Mar****, ou similar. Jantar e alojamento.

2º DIA TERCEIRA (ANGRA DO HEROÍSMO, SUL E 
CENTRO DA ILHA)   Pequeno-almoço buffet no hotel. 
De manhã, visita a pé a Angra do Heroísmo: Palácio 
dos Capitães-Generais (entrada incluída); Jardim 
Duque da Terceira, Sé Catedral dos Açores (entrada 
incluída) e Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. 
De autocarro, subida ao Monte Brasil. Passagem lo-
calidades da Serretinha, Porto Judeu, baía da Salga e 
Vila de São Sebastião. Almoço em restaurante típi-
co. Continuação do circuito, subida à Serra do Cume, 
Caldeira Guilherme Moniz e regresso ao hotel. Jantar 
no hotel e alojamento.

3º DIA - TERCEIRA (COSTA NORTE, RAMO GRANDE 
E PRAIA DA VITÓRIA) / FAIAL (VISITA)   Após o pe-
queno-almoço buffet no hotel, início do circuito: 
passagem pela zona de ganadarias e “tentaderos”. 
Na freguesia dos Biscoitos, poderá apreciar-se a 
zona vitivinícola, bem como as piscinas naturais. 
Passagem nas Quatro Ribeiras, e pelas freguesias do 
Ramo Grande, base das Lajes e Miradouro panorâ-
mico até à cidade da Praia da Vitória. A visita termina 
no aeroporto das Lajes. Partida em voo da SATA Air 
Açores com destino ao aeroporto da Horta, na Ilha 
do Faial. Chegada e transporte privado ao Hotel do 
Canal****, ou similar. Almoço, em original restau-
rante local. De tarde, visita de meio-dia à ilha do Faial, 
nomeadamente: Miradouro de Nossa Senhora da 
Conceição, vistas para o famoso Vale dos Flamengos, 
Caldeira, Vulcão dos Capelinhos, paragem em local 

de exposição e venda de artesanato 
local. Jantar no hotel. Alojamento.

4º DIA FAIAL / PICO (VISITA) / FAIAL   
Pequeno-almoço buffet no hotel. 
Transporte ao terminal marítimo da 
Horta, para travessia de ferryboat 
(30 minutos) até à Vila da Madalena, 
na Ilha do Pico. Chegada e início da 
visita de dia inteiro, com almoço 
buffet em restaurante local. Da visi-
ta, destaque para: Museu do Vinho 
(entrada incluída)*, “Mistério de 
São João” (paragem); “Mistério da 
Silveira” (passagem); Vila das Lajes 
com visita ao Museu dos Baleeiros 
(entrada incluída), Vila de São Roque 
do Pico, velho porto baleeiro, pisci-
nas naturais e aldeia do Cachorro. 
A visita termina no cais marítimo 
da Madalena, onde tomaremos de 
regresso o ferryboat para a Ilha do Faial. Jantar no 
hotel e alojamento.

5º DIA FAIAL (HORTA) / SÃO MIGUEL (PONTA DELGADA)    
Pequeno-almoço buffet no hotel, seguido de uma 
breve visita: passando nomeadamente na marina da 
Horta, no famoso “Peter Café Sport” e Igreja de Nossa 
Senhora das Angústias. Transporte para o aeropor-
to da Horta. Partida em voo da SATA Air Açores com 
destino ao aeroporto de Ponta Delgada. Chegada e 
transporte ao Hotel Marina Atlântico****, ou si-
milar, onde será servido o almoço com bebidas in-
cluídas. De tarde visita a pé ao centro da cidade, com 
destaque para: Portas do Mar, Igreja de São Pedro, 
Mercado da Graça, Igreja Matriz de São Sebastião, 
Portas da Cidade e Praça do Município. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.

6º DIA SÃO MIGUEL (RIBEIRA GRANDE, CALDEIRA 
VELHA E LAGOA DO FOGO)   Pequeno-almoço buffet 
no hotel. Manhã livre. Almoço com bebidas incluí-
das em restaurante local. De tarde, início do circuito: 
praias de São Roque e Pópulo, cidade da Lagoa, Serra 
de Água do Pau.  Paragem em miradouro sobre a 
Lagoa do Fogo. Visita à Caldeira Velha (entrada incluí-
da – bilhete de visita), Ribeira Grande e Rabo de Peixe

na Fajã de Baixo e visita a uma plantação de ananases 
em estufa. Jantar no hotel. Alojamento.

7º DIA SÃO MIGUEL (FURNAS E NORDESTE, COM 
ALMOÇO DE “COZIDO”)   Pequeno-almoço buffet 
no hotel. Visita de dia inteiro, à parte oriental de São 
Miguel: Vila Franca do Campo,  e subida até ao Pico do 
Ferro (vista panorâmica para a caldeira das Furnas). 
Visita ao romântico parque Terra Nostra, (com pos-
sibilidade de banho na piscina termal); às “Caldeiras” 
(Fumarolas das Furnas) e à Lagoa das Furnas. 
Almoço de “Cozido das Furnas”. De tarde, passagem 
pela vila da Povoação e pelo concelho do Nordeste, 
Miradouro da Ponta do Sossego, vila de Nordeste e 
visita ao Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões., 
às plantações de chá, na zona da Gorreana e Porto 
Formoso, com visita a uma fábrica. Jantar, no hotel, 
seguido de serão cultural. Alojamento.

8º DIA SÃO MIGUEL / LISBOA OU PORTO   Pequeno-almoço  
buffet no hotel. Transporte ao aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida em voo regular direto da Azores 
Airlines com destino a Lisboa ou Porto. Chegada. FIM 
DA VIAGEM

AÇORES

DATAS DE PARTIDA de lisboa e 
porto

visitas: LAGOA DAS SETE CIDADES | 
ANGRA DO HEROÍSMO | MUSEU DO VINHO 
E DOS BALEEIROS NA ILHA DO PICO | 
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO VULCÃO 
DOS CAPELINHOS | VISITA AO PARQUE 
TERRA NOSTRA | VISITA FÁBRICA DE CHÁ 
GORREANA | LAGOA DAS FURNAS E FOGO

Maio 1  8  15 22 29

Saidas semanais de  
junho a setembro 
consulte o programa AÇORES 
ENCANTADOR

Outubro 2  9  16  23

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.385
*O preço indicado é válido para as partidas de outubro (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).
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AÇORES CIRCUITOS EXCLUSIVOS

VIVA A NATUREZA - CIRCUITO AÇORIANO 6 ILHAS

AÇORES TOTAL - CIRCUITO AÇORIANO 9 ILHAS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8 9 15 7
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

14 15 27 13
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA

VISITAS: ILHA DE SÃO MIGUEL 
| ILHA DAS FLORES | ILHA DO 
CORVO | ILHA DO FAIAL | ILHA DE 
SÃO JORGE | ILHA DO PICO

Junho 5  12
Julho 10  17  24  31
Agosto 7  14  21  28
Setembro 4  11

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.678 
*O preço indicado é válido para as partidas de 4 de setembro (valores sujeitos a 

altera-ções no ato da reserva).

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA

VISITAS: ILHA DE SANTA MARIA 
| ILHA DE SÃO MIGUEL | ILHA 
DA GRACIOSA | ILHA TERCEIRA 
| ILHA DE SÃO JORGE | ILHA DO 
FAIAL | ILHA DO PICO | ILHA DAS 
FLORES | ILHA DO CORVO

Julho 16
Agosto 20

preço desde por pessoa em duplo*: € 2.910
*O preço indicado é válido para a partida de 20 de agosto (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).

AÇORES

Destaque do circuito:
• Ilha de São Miguel: Lagoa das Sete Cidades, Campo de São Francisco, 

Lagoa das Furnas, Almoço de cozido no Parque Terra Nostra, 
Caldeira Velha e Lagoa do Fogo.

• Ilha das Flores: Farol de Albernáz, VISITA DAS Lagoas, Rocha dos 
Bordões e Vila das Lages.

• Ilha do Corvo: visita à cratera "O Caldeirão" e Vila Nova do Corvo.
• Ilha do Pico: Museu do Vinho, Museu dos Baleeiros e Lagoa do 

Capitão. 
• Ilha de São Jorge: Parque Natural das Sete Fontes; Fábrica de Queijo 

da Ilha; Fajã dos Vimes e Vila das Velas.
• Ilha do Faial: Caldeira, Centro Interpretação dos Capelinhos; 

Peters Café Sport e um almoço num original restaurante local.
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CIRCUITOS EXCLUSIVOS

EUROPA

PARIS, “LA BELLE”

SUÍÇA AUTÊNTICA

O MELHOR DE AMESTERDÃO E PAÍSES BAIXOS

TOSCÂNIA CLÁSSICA

CIRCUITO 4 DIAS 
EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

4 7 3 3
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

CIRCUITO 4 DIAS 
EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

4 7 4 3
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

CIRCUITO 4 DIAS 
EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

4 10 4 3
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

CIRCUITO 4 DIAS 
EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

4 6 3 3
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DE DE LISBOA E PORTO
VISITAS: PARIS | 
FONTAINEBLEAU | 
MORET-SUR-LOING | 
PROVINS | CHARTRES

Junho 8
Julho 1
Agosto 12
Setembro 7
Outubro 5
Novembro 1

preço desde por pessoa em duplo*: € 999 
*O preço indicado é válido para as partidas de junho e de setembro a 

novembro (valores sujeitos a alterações no ato da reserva).

DATAS DE PARTIDA DE DE LISBOA
VISITAS: ZURIQUE 
| LUCERNA | 
INTERLAKEN | LAGO 
DE THUN | BERNA 
| GRUYÈRES | 
MONTREUX | GENEBRA

Junho 8
Julho 1
Agosto 12
Setembro 7
Outubro 5
Novembro 30

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.359 
*O preço indicado é válido para a partida de 30 de novembro (valores 

sujeitos a alterações no ato da reserva).

DATAS DE PARTIDA DE DE LISBOA E PORTO
VISITAS: AMESTERDÃO 
| VOLENDAM | 
MARKEN | AALSMEER | 
MADURODAM | HAIA

Junho 8
Julho 1
Agosto 12
Setembro 7
Outubro 5
Novembro 1 30

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.120 
*O preço indicado é válido para as partidas de junho e de setembro a 

novembro (valores sujeitos a alterações no ato da reserva).

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA
VISITAS: FLORENÇA | 
LUCCA | PISA | VINCI  | SAN 
GIMIGNANO | SIENA

Junho 8 30
Agosto 11
Setembro 7
Outubro 5
Novembro 1

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.039 
*O preço indicado é válido para as partidas de setembro e novembro (valores 

sujeitos a alterações no ato da reserva).
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CORES DE PROVENÇA

BAVIERA COMPLETA

BERLIM E SAXÓNIA

CIRCUITO 4 DIAS 
EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

4 8 4 3
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

CIRCUITO 4 DIAS 
EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

4 4 4 3
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

CIRCUITO 4 DIAS 
EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

4 5 3 3
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA
VISITAS: ARLES | SAINT-REMY-
DE-PROVENCE | AVIGNON | 
PONT-DU-GARD | LUBERON

Agosto 12
Setembro 7
Outubro 5

preço desde por pessoa em duplo*: € 999
*O preço indicado é válido para a partida de 7 de setembro (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA
VISITAS: REGENSBURG 
| ROTHENBURG OB DER 
TAUBER | NUREMBERGA | 
MUNIQUEJunho 8

Julho 1
Agosto 12
Setembro 7
Outubro 5
Novembro 30

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.087 
*O preço indicado é válido para a partida de outubro (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA E 
PORTO VISITAS: DRESDEN | 

MEISSEN | LEIPZIG | 
POTSDAM | BERLIM  

Junho 8
Julho 1
Agosto 12
Setembro 7
Outubro 5
Novembro 30

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.069 
*O preço indicado é válido para as partidas de setembro a novembro 

(valores sujeitos a alterações no ato da reserva).

EUROPA
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CIRCUITOS EXCLUSIVOS

MALTA  |  ESTADAS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8 19 13 7
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

Novidade 2023
Voos especiais Porto / Malta
Todas as quartas de 5 julho a 13 setembro
Estadias de 7 noites / hotéis e apartamentos de 3*, 4* e 5* 

PREÇO DESDE POR PESSOA EM DUPLO*: € 721
* válido  para a saída de 13 setembro - Hotel Topaz 3* em regime de 

alojamento e pequeno-almoço

SAIBA MAIS EM NORTRAVEL.PT
RESERVE NA SUA AGÊNCIA DE VIAGENS

TESOUROS DE MALTA

EUROPA

1º DIA PORTO / AEROPORTO DE MALTA / SLIEMA  
Comparência no aeroporto com 3h00 de antecedên-
cia em relação à hora do voo. Assistência nas forma-
lidades de embarque e saída, em voo especial direto, 
com destino ao aeroporto de Malta. Chegada, assis-
tência e transporte ao Hotel Preluna****, ou similar, 
situado em Sliema. Alojamento e jantar no hotel.
¹Taxa ambiental a pagar localmente no hotel, à chegada: 
€ 0,50 por pessoa/noite (acima dos 18 anos), sujeito a 
alteração sem aviso prévio.

2º DIA SLIEMA / VALETA / SLIEMA Pequeno-almoço 
buffet no hotel. Este dia é dedicado a visitar Valeta, a 
capital de Malta. A fundação da capital da ilha remon-
ta ao ano 1566 por decisão do Grão-Mestre da Or-
dem de Malta. O bairro histórico é um impressionan-
te conjunto de arquitetura militar da época barroca. 
Ao longo do dia, descobriremos os jardins de Upper 
Barrakka, o Museu Nacional de Arqueologia e a igre-
ja de São João, a antiga igreja da Ordem, construída 
no século XVI e que constitui uma obra-prima da arte 
barroca com as suas lápides em marcenaria. Almoço 
incluído. À tarde, espetáculo audiovisual “The Malta 
Experience” que mostra os 7000 anos da história ex-
cecional da ilha. Jantar e alojamento.

3º DIA SLIEMA / MDINA / RABAT / MOSTA / SLIEMA  
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída em 
direção a Mdina, o coração da ilha. Visita da “Cidade 
Silenciosa”, com um dos mais impressionantes con-
juntos arquitetónicos da ilha. A antiga capital, situada 
numa colina rochosa, é composta por ruas ladeadas 
de edifícios nobres, igrejas barrocas, conventos e pa-
lácios. Um deles, o Palazzo Vilhena foi a residência de 
verão de António Manoel de Vilhena, o português que 
presidiu à ordem de Malta de 1722 a 1736 e que dei-
xou na ilha um legado que perdura até hoje – desde as 
estátuas e bustos em sua homenagem, a um magnífico 
teatro de ópera na capital, até uma rádio local que leva 
o seu nome. Continuação até Rabat e visita do museu 
Wignacourt, um edifício de estilo barroco, que foi ante-
riormente o colégio dos capelães da Ordem de Malta. 
Este edifício foi mandado construir pelo Grão-Mestre 
Alof de Wignacourt e foi finalizado em 1749. No sub-
terrâneo do museu encontram-se as Catacumbas de 
São Paulo, que viveu neste edifício durante a sua esta-
dia em Malta. Continuação até ao centro de artesanato 
de Ta´Qali, onde podem contemplar os diferentes ar-
tesanatos (renda, tecidos, vidros e artesanato em pra-
ta). Um dos pontos mais interessantes é uma paragem 
no “Bristow Potteries” onde os artesanatos revelam 

os seus segredos. Almoço incluído. 
Visita da igreja neoclássica de Santa 
Maria de Mosta. Com os seus 67 m 
de altura, é uma das maiores cúpu-
las do mundo sem apoio central. 
Terminamos o dia com uma visita 
aos jardins botânicos de San Anton. 
Jantar e alojamento.

4º DIA SLIEMA / ILHA DE GOZO / 
SLIEMA Após o pequeno-almoço 
buffet no hotel, saída em autocarro 
para a doca de Cirkewwa, no pon-
to mais ocidental da ilha. Travessia 
de 25 minutos em ferry até ao por-
to em Mgarr, o porto principal de 
Gozo. No mar, vê-se Comino, outra 
ilha do arquipélago de Malta, onde 
apenas vive uma comunidade de 
trinta pessoas. Chegada, desem-
barque e continuação até Victoria 
para visitar a cidade. Projeção do 
documentário “Gozo 360o” num 
grande ecrã com os momentos 
mais importantes da história da 
ilha. Depois da visita aos templos 
megalíticos de Ggantija, breve pa-
ragem em Xlendi, uma encantado-
ra zona balnear. Almoço durante o 
percurso. Transporte ao porto para 
regresso em ferry para Malta. Che-
gada, desembarque e transporte 
ao hotel. Jantar e alojamento.

5º DIA SLIEMA / DINGLI / SIGGIEWI 
/ MARSAXLOKK / MARSAMXETT / 
GRANDE PORTO / SLIEMA
Após o pequeno-almoço buffet no 
hotel, vamos ao encontro dos penhascos de Dingli. 
Depois da paragem para fotografar estas curiosas 
formações geológicas, continuamos até a vila Sig-
giewi para visitar o parque “The Limestone Heritage”, 
um museu temático da pedra local. Será uma viagem 
fascinante pela história da exploração e o trabalho 
com a pedra calcária nas ilhas de Malta. Continuação 
até Marsaxlokk, pequena vila piscatória onde podem 
fotografar os “luzzu”, barcos de pescadores de cores 
garridas e olho de Osíris pintado na proa, para afas-
tar o mau-olhado. Almoço incluído. À tarde, passeio 
de barco pelos portos para contemplar a arquitetura 
defensiva dos Cavaleiros de São João, a lagoa do por-

to de Marsamxett e o Grande Porto, considerado um 
dos mais belos da Europa. Regresso ao hotel, jantar 
e alojamento.

6º E 7º DIAS SLIEMA Estadia no hotel em regime de 
pensão completa. Dias completamente livres para 
atividades a gosto pessoal.

8º DIA SLIEMA / AEROPORTO DE MALTA / PORTO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar 
localmente, transporte ao aeroporto de Malta. As-
sistência nas formalidades de embarque e saída, em 
voo especial direto, com destino ao Porto. Chegada 
ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro. FIM DA VIAGEM

DATAS DE PARTIDA PORTO

visitas: VALETA | MDINA | 
RABAT | MOSTA | ILHA DE 
GOZO | DINGLI | SIGGIEWI | 
MARSAXLOKK

JULHO 5 12 19 26
AGOSTO 2 9 16 23 30
setembro 6 13

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.495
*O preço indicado é válido para as partidas de 5, 12 e 19 de julho (valores 

sujeitos a alterações no ato da reserva).
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CIRCUITOS EXCLUSIVOS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8 29 14 7
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA de porto
visitas: VALETA | MDINA | RABAT 
| MOSTA | SIRACUSA | CAT NIA | 
TAORMINA | CEFALÙ | PALERMO | 
MONREALE | AGRIGENTO | PIAZZA 
ARMERINA | RAGUSA | BIRGU | 
MARSAXLOKK

JULHO 5 12 19 26
AGOSTO 2 9 16 23
SETEMBRO 6 13  

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.995
 *O preço indicado é válido para as partidas de 5 e 12 de julho (valores sujeitos 

a alterações no ato da reserva).

O MELHOR DE MALTA E SICÍLIA

1º DIA PORTO / AEROPORTO DE MALTA / ST. PAUL’S 
BAY Comparência no aeroporto 120 minutos antes 
da partida. Assistência nas formalidades de embar-
que e saída, em voo especial direto, com destino ao 
aeroporto de Malta. Chegada, assistência e transpor-
te ao Hotel Santana****, ou similar, situado em St. 
Paul’s Bay. Alojamento e jantar no hotel.
¹Taxa ambiental a pagar localmente no hotel, à chega-
da: €0,50 por pessoa/noite (acima dos 18 anos), sujeito 
a alteração sem aviso prévio.

2º DIA ST. PAUL’S BAY / VALETA / ST. PAUL’S BAY   
Pequeno-almoço buffet no hotel. Este dia é dedica-
do a visitar Valeta, a capital de Malta. A fundação da 
capital da ilha remonta ao ano 1566 por decisão do 
Grão-Mestre da Ordem de Malta. O bairro histórico 
é um impressionante conjunto de arquitetura militar 
da época barroca. Ao longo do dia, descobriremos 
os jardins de Upper Barrakka, o Museu Nacional de 
Arqueologia e a igreja de São João, a antiga igreja da 
Ordem, construída no século XVI e que constitui uma 
obra-prima da arte barroca com as suas lápides em 
marcenaria. Almoço incluído. À tarde, espetáculo 
audiovisual “The Malta Experience” que mostra os 
7000 anos da história excecional da ilha. Jantar e 
alojamento.

3º DIA ST. PAUL’S BAY / MDINA / RABAT / MOSTA 
/ ST. PAUL’S BAY   Após o pequeno-almoço buffet 
no hotel, saída em direção a Mdina, o coração da 
ilha. Visita da “Cidade Silenciosa”, com um dos mais 
impressionantes conjuntos arquitetónicos da ilha. A 
antiga capital, situada numa colina rochosa, é com-
posta por ruas ladeadas de edifícios nobres, igrejas 
barrocas, conventos e palácios. Um deles, o Palazzo 
Vilhena foi a residência de verão de António Manoel 
de Vilhena, o português que presidiu à ordem de 
Malta de 1722 a 1736 e que deixou na ilha um legado 
que perdura até hoje – desde as estátuas e bustos 
em sua homenagem, a um magnífico teatro de ópera 
na capital, até uma rádio local que leva o seu nome. 
Continuação até Rabat e visita do museu Wignacourt, 
um edifício de estilo barroco, que foi anteriormen-
te o colégio dos capelães da Ordem de Malta. Este 
edifício foi mandado construir pelo Grão-Mestre Alof 
de Wignacourt e foi finalizado em 1749. No subterrâ-
neo do museu encontram-se as Catacumbas de São 
Paulo, que viveu neste edifício durante a sua estadia 
em Malta. Continuação até ao centro de artesanato 
de Ta´Qali, onde podem contemplar os diferentes 
artesanatos (renda, tecidos, vidros e artesanato em 
prata). Um dos pontos mais interessantes é uma pa-
ragem no “Bristow Potteries” onde os artesanatos 

revelam os seus segredos. Almoço incluído. Visita 
da igreja neoclássica de Santa Maria de Mosta. Com 
os seus 67m de altura, é uma das maiores cúpulas 
do mundo sem apoio central. Terminamos o dia com 
uma visita aos jardins botânicos de San Anton. Jantar 
e alojamento.

4º DIA ST. PAUL’S BAY / VALETA / POZZALLO / 
SIRACUSA / CATÂNIA   Após o pequeno-almoço 
buffet* no hotel, saída em autocarro em direção ao 
terminal de ferries de Valeta para embarque em fer-
ry para a Sicília. Travessia de 1h40 minutos até ao 
porto em Pozzallo. Chegada e receção pelo guia ex-
clusivo que acompanhará o grupo na Sicília. Partida 
em direção a Siracusa, uma das maiores potências 
mediterrânicas do período clássico helenístico e uma 
das cidades mais monumentais da Sicília dos dias de 
hoje. Ortígia, a ilha onde a cidade-estado foi original-
mente fundada, mas que ostenta hoje dos melhores 
exemplos de arquitetura barroca da Sicília. Visita 
pelo seu centro histórico, com a Catedral (visita), a 
lendária Fontana di Arethusa e o Templo de Apollo. 
Testemunho da grandeza desta antiga cidade-estado 
é o parque Arqueológico de Neapolis (entrada e vi-
sita incluída), com as suas famosas ruínas: Latomias 
do Paraíso, a “Orelha de Dionísio”, o Teatro Grego e 
o Anfiteatro Romano. Almoço em restaurante local. 
Partida para Catânia onde faremos um passeio pano-
râmico a pé pela cidade: Praça do Duomo, Catedral 
de Sant’Ágata e a fonte do elefante, símbolo de 
Catânia, a histórica Via Etnea e a Barroca Via Crociferi. 
Jantar e alojamento no Hotel Romano House**** 
ou similar.
*Dependendo da hora de partida do ferry, o pequeno-al-
moço poderá ser fornecido em “breakfast box”.

5º DIA CATÂNIA / TAORMINA / CEFALÙ / PALERMO   
Pequeno-almoço buffet no hotel.  Partida até 
Taormina, espetacularmente “pendurada” de um dos 
lados do Monte Tauro. Fundada em 400 a.C., é famo-
sa por ser um dos locais prediletos de celebridades 
do mundo inteiro. O passeio a pé pelas ruelas em-
pedradas, leva-nos até ao teatro greco-romano. Visita 
ao teatro de onde se obtêm fabulosas panorâmicas 
sobre o mar, o Monte Etna e Taormina.  Continuação 
da viagem até Cefalù, pequena povoação localizada 
na Costa Norte da ilha, famosa pela sua Catedral em 
estilo Árabe-Normando, os seus mosaicos árabe-bi-
zantinos, e pelas suas casas construídas sobre as ro-
chas. Almoço em restaurante local. Seguimos viagem 
até Palermo. Chegada, jantar e alojamento no Hotel 
Federico II Palace**** ou similar.

6º DIA PALERMO / MONREALE / AGRIGENTO   
Pequeno-almoço buffet no hotel. Durante a manhã 
faremos a visita à capital da Sicília, Palermo, uma das 
cidades com mais património cultural. Para além da 
visita panorâmica ao centro histórico com guia local 
entramos na Capela Palatina e na Catedral com mais 
de nove séculos de história. Continuação em direção 
a Monreale, pequeno povoado localizado a cerca de 
7 km de Palermo, onde visitamos a deslumbrante 
Catedral, edificada pelo rei Guilherme II, por guar-
dar no seu interior maravilhosos mosaicos, únicos 
pela sua beleza e majestosidade. Visita ao Claustro 
Beneditino, em puro estilo Normando. Almoço em 
restaurante local. Durante a tarde partimos em di-
reção a Agrigento para visitar o famoso Vale dos 
Templos, que inclui o Templo de Juno, da Concórdia e 
Hércules, que representam nos dias de hoje, os me-
lhores exemplos da civilização grega na Sicília. Jantar 
e alojamento no Hotel Dioscuri Bay Palace**** ou 
similar.

7º DIA AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA / RAGUSA   
Após pequeno-almoço buffet, partida até Piazza 
Armerina para visita à famosa Villa Romana de 
Casale, que foi declarada Património Mundial graças 
aos seus bem conservados 3.500 m² de mosaicos. 
Almoço em restaurante local. Durante a tarde par-
timos em direção à parte antiga de Ragusa denomi-
nada de Ibla, um belo exemplo de centro histórico 
barroco, com todas as suas ruelas labirínticas medie-
vais, rica em palácios e igrejas. Jantar e alojamento 
no Hotel Mediterraneo**** ou similar.

8º DIA RAGUSA / POZZALLO / VALETA / BIRGU / 
MARSAXLOKK / AEROPORTO DE MALTA / PORTO   
Tendo em conta o horário de saída do hotel, será 
fornecido o pequeno-almoço numa ”breakfast box”. 
Transporte ao porto de Pozzallo, para embarque no 
ferry em direção a Valeta, na Ilha de Malta. Chegada 
e receção pelo guia exclusivo de Malta. Continuação 
para uma breve visita à gloriosa cidade de Birgu, onde 
os Cavaleiros da Ordem de Malta atracaram em 1530. 
Esta cidade ficou também conhecida como Vittoriosa, 
devido à épica resistência ao cerco Otomano durante 
o Grande Cerco de Malta e que manteve a ilha cris-
tã.  Continuação até Marsaxlokk, pequena vila pisca-
tória onde de pode fotografar os “luzzu”, barcos de 
pescadores de cores garridas e olho de Osíris pinta-
do na proa, para afastar o mau-olhado. Almoço em 
restaurante local. Transporte ao aeroporto de Malta. 
Formalidades de embarque e saída, em voo especial 
direto, com destino ao Porto. Chegada ao Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro. FIM DA VIAGEM

EUROPA
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CIRCUITOS EXCLUSIVOS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8 14 13 7
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA de lisboa e 
porto

visitas: NÁPOLES | CAPRI | 
COSTA AMALFITANA | POMPEIA 
| PAESTUM | ALBEROBELLO | 
BARI | MATERA | LECCE | OSTUNI  
| AVELINO | CASERTA

Junho 6
Julho 4 11 25
Agosto 1 15 22
Setembro 5 12

preço desde por pessoa em duplo*: € 2.042
*O preço indicado é válido para a partida de 6 de junho  (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).

SUL DE ITÁLIA – TERRA DO “MEZZOGIORNO”

EUROPA

1º DIA LISBOA OU PORTO / NÁPOLES Comparência 
no aeroporto 120 minutos antes da partida para for-
malidades de embarque assistidas. Partida em voo re-
gular TAP Air Portugal com destino a Nápoles. À chega-
da, assistência pelo nosso guia português privativo que 
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aero-
porto de partida. Em hora a indicar localmente início da 
visita a Nápoles, a vibrante capital da Campânia. Aqui a 
história e tradições milenares fundem-se harmoniosa-
mente com o quotidiano do presente. Começamos por 
descobrir as modernas avenidas e praças rasgadas no 
período do Risorgimento, a zona monumental do cen-
tro histórico com o Palácio Real, o Teatro de San Carlo 
e a Galeria Umberto I, comparável apenas àquela de 
Milão, e percorremos a marginal de Mergellina que nos 
oferece das melhores vistas sobre o golfo de Nápoles 
com as ilhas de Capri, Ischia e Procida. Nas milenares 
ruas de Nápoles, cheias de comércio e vida local, per-
corremos a famosa rua Spaccanapoli que nos leva até à 
Catedral de San Gennaro (exterior), venerado protetor 
desta cidade contra as ameaças do majestoso Vesúvio. 
Chegada ao Hotel Starhotel Terminus****, ou simi-
lar. Alojamento e jantar.

2º DIA NÁPOLES – ILHA DE CAPRI – NÁPOLES Após 
pequeno-almoço buff et no hotel, atravessamos em 
ferry para a pequena e glamorosa ilha de Capri. O am-
biente que aqui se vive é uma mistura de requinte e 
simplicidade, onde o ar perfumado e o clima convidam 
à exaltação dos sentidos. Chegamos a Marina Grande 
e na companhia da nossa guia local começamos por 
visitar a localidade de Capri. Desde a Piazza Umberto 
I, e atravessando as pitorescas e glamorosas ruelas 
da localidade, chegamos aos Jardins de Augusto que 
nos oferecem uma das melhores vistas sobre a costa 
sul desta ilha. Almoço em restaurante local. De tarde, 
partimos para Anacapri onde exploramos o lado me-
nos conhecido, mas mais pitoresco desta ilha. Partindo 
da Piazza Vittoria atravessamos as ruelas cheias de 
artesanato, até chegarmos à igreja de São Miguel, fa-
mosa pelo seu chão coberto por um vibrante painel 
de azulejos barrocos napolitanos únicos. Tempo livre 
para atividades a gosto pessoal. Sugerimos a subida 
ao Monte Solaro, o ponto mais alto de Capri ou a visita 
à Villa de San Michele, imortalizada pela obra de Axel 
Munthe. Em hora a indicar localmente, travessia de 
ferry para regresso a Nápoles. Chegada e transporte 
ao hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA NÁPOLES – COSTA AMALFITANA / POMPEIA 
– NÁPOLES Pequeno-almoço buff et no hotel. Hoje 
percorremos a Costa Amalfi tana, com as mais deslum-
brantes paisagens sobre o mar Mediterrâneo, pois se-
gundo a lenda, Hércules apaixonou-se por uma ninfa 
chamada Amalfi , que, quando morreu, foi enterrada 
pelo seu amante no local mais belo do mundo...con-
siderada atualmente Património Mundial da UNESCO. 
Pequenas localidades desfi lam pela estrada que ser-
penteia por entre o mar e a montanha: Sta. Ágata, 
Positano, Praiano, Furore e fi nalmente Amalfi , pitores-
co porto de mar de águas azul-turquesa, em contraste 
com o branco do casario. Após o almoço em restau-
rante local, embarcamos numa agradável viagem de 
barco até Salerno. De seguida, partimos para Pompeia 
nos arredores do magnífi co vulcão Vesúvio, que no fa-
tídico ano de 79 d.C. entrou em erupção sepultando 
as vizinhas cidades romanas de Pompeia, Ercolano e 
Stabia. Visita com guia local do extraordinário núcleo 
arqueológico de Pompeia, hoje Património Mundial 
da UNESCO. Passeando pelas ruas empedradas, atra-
vessando o Fórum e entrando em algumas das suas 
casas, conseguimos desvendar o avançado urbanis-
mo da época romana clássica e compreender como 
viviam os seus habitantes há cerca de dois milénios. 
Em hora a determinar localmente, regresso a Nápoles. 
Alojamento e jantar no hotel.

4º DIA NÁPOLES / PAESTUM / 
ALBEROBELLO   Pequeno-almoço 
buff et no hotel. Saída para Paestum, 
na região mais meridional da 
Campânia. A antiga cidade Helenística 
de Poseidonia, e um dos melhores 
testemunhos da presença grega na 
Itália continental conforme atestam 
o Heroon (túmulo dos heróis funda-
dores), o Ekklesiasterion (assembleia 
“municipal”), a Agora (praça principal 
da cidade) bem como três majestosos 
templos dóricos que sobreviveram 
ao virar dos séculos. Este é também 
o território das manadas de búfalos 
e da famosíssima Mozzarella di Bufala e, precisamente 
junto às muralhas romanas da cidade arqueológica de 
Paestum, teremos a oportunidade de conhecer a técni-
ca de fabricação da mozzarella e ainda de provar alguns 
dos melhores produtos da região Cilentina. Almoço in-
cluído. Em hora indicar localmente, continuação para 
Alberobello atravessando os Apeninos Lucanos e as 
agrestes paisagens do interior do “Mezzogiorno” italia-
no. Conhecida como a cidade dos Trulli, declarada pela 
UNESCO como Património da Humanidade em virtude 
do seu valor estético e histórico, Alberobello é guardiã 
de um sem-fi m de casas de pedra redondas com os 
seus telhados de pedra cónicos ainda hoje habitadas, 
mas que foram construídas usando técnicas da era 
pré-histórica. Tempo para visitar esta localidade e apre-
ciar o seu variado artesanato. Partida para o Grand
Hotel La Chiusa di Chietri****, ou similar. Jantar
e alojamento.

5º DIA ALBEROBELLO – BARI / MATERA – ALBEROBELLO  
Após pequeno-almoço buff et no hotel partimos para a 
capital da Apúlia, Bari, importante cidade e de atividades 
tão genuínas quanto a pasta fresca Orecchiette (massa 
em forma de pequenas orelhas) feita pelas mãos expe-
rientes das senhoras barese nas ruelas estreitas da cida-
de velha ou o atirar ao chão o polvo acabado de captu-
rar, para o “amaciar” no porto de pesca. Chegada e visita 
com guia local. As elegantes muralhas da cidade pro-
tegem o centro histórico labiríntico, conhecido como 
Bari Vecchia, onde encontramos os dois grandes pon-
tos de interesse desta cidade: a Catedral de S. Sabino 
e a basílica de São Nicolau, famoso santo que serviu 
de inspiração para o moderno Pai Natal. Contrastando 
com a cidade velha, visitamos também a Bari Nova de 
traça moderna a régua e esquadro. Almoço em res-
taurante local. Em hora a indicar localmente, partida 
para Matera, cidade dos Sassi, os bairros com casas 
de arquitetura rupestre escavadas na rocha. Cidade 
declarada Património da Humanidade pela UNESCO e 
habitada desde o Paleolítico em grutas escavadas pelo 
ser humano é o melhor exemplo de uma cidade tro-
glodita no Mediterrâneo. Como uma das mais antigas 
cidades da Europa, foi escolhida por Mel Gibson como 
cenário perfeito para rodar “A Paixão de Cristo”. Em 
hora a indicar, regresso a Alberobello. Alojamento e 
jantar no hotel.

6º DIA ALBEROBELLO – LECCE/OSTUNI – ALBEROBELLO  
Pequeno-almoço buff et no hotel. Partida em direção 
ao Salento, nome dado a região mais meridional da 
Apúlia, o chamado “tacão da bota” de Itália. A primeira 
paragem é em Lecce, conhecida como a Florença do Sul 
pela sua monumentalidade, mas ao invés da marca da 
renascença, é o barroco que corre nas suas veias. Da 
visita panorâmica destacamos a basílica de Santa Croce 
e o Palazzo del Governo, as ruínas do antigo anfi teatro 
romano, o Duomo (Catedral), a Basílica de São João 
Batista e a Porta Rudiae. Almoço em restaurante local. 
À tarde partimos para a vila branca de Ostuni: um singe-
lo aglomerado de casas caiadas no cimo de um monte 
isolado de onde se tem uma panorâmica única, tanto 

para o mar como para o interior do Salento pontilhado 
de oliveiras e vinhas. Começamos o nosso passeio a pé 
na Piazza della Libertà com o seu palácio de fachada só-
bria da câmara municipal, em direção ao coração da ci-
dade, onde encontramos a fachada barroca da catedral 
de Santa Maria Assunta e o caraterístico Arco Scoppa. 
Em hora a informar localmente, regresso a Alberobello. 
Jantar e alojamento no hotel.

7º DIA ALBEROBELLO / AVELINO / CASERTA  
Pequeno-almoço buff et no hotel. Partida para poente 
em direção à região da Campânia e a meio da manhã 
chegamos a um vale de verde intenso na província de 
Avelino. A origem vulcânica e o microclima destas ter-
ras estão na origem de uma das regiões vitivinícolas 
mais famosas da Itália, com vinhos de castas locais 
de grande qualidade. Visita de uma adega local, para 
provar o néctar dos Deuses aqui produzido. Após 
o almoço incluído seguimos para Caserta, a norte 
de Nápoles, onde no século XVIII o rei de Nápoles, 
Carlos III de Bourbon, mandou construir um palácio 
que rivalizasse com o de Versalhes. O resultado foi a 
Reggia di Caserta, ainda hoje o maior palácio real em 
volume no mundo e inserido na lista de Património 
da Humanidade da UNESCO. Após a visita do palácio 
com guia local, tempo livre para descobrir os imensos 
jardins com os seus lagos, fontes e cascatas. Jantar
e alojamento no Hotel dei Cavalieri****, ou similar.

8º DIA CASERTA / AEROPORTO DE NÁPOLES / LISBOA 
OU PORTO Pequeno-almoço buff et no hotel. Em 
hora a indicar localmente, partida para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida em voo regular 
da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. 
Chegada ao respetivo aeroporto. FIM DA VIAGEM
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CIRCUITOS EXCLUSIVOS

ITÁLIA CLÁSSICA

CÔTE D’AZUR, ALPES SUÍÇOS E LAGOS ITALIANOS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8 11 13 7
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8 13 13 7
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA E 
PORTO

VISITAS: ROMA | VATICANO 
| ASSIS | SIENA | FLORENÇA 
| PISA | VERONA | PÁDUA | 
VENEZA

Junho 6
Julho 8  15  29 
Agosto 5  19  26 
Setembro 9  30 

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.835 
*O preço indicado é válido para as partidas de 8 e 29 de julho e de agosto 

(valores sujeitos a alterações no ato da reserva).

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA E 
PORTO

VISITAS: NICE | ÈZE VILLAGE | MÓNACO 
| MONTE CARLO | ST. PAUL DE VENCE 
| CANNES | GÉNOVA | RAPALLO | 
PORTOFINO | MILÃO | COMO | ST. 
MORITZ | TIRANO | MONTANO LUCINO | 
LUGANO | BAVENO OU STRESA | ILHAS 
BORROMEU

Julho 9  16  30
Agosto 20  27
Setembro 9  30

preço desde por pessoa em duplo*: € 2.146 
*O preço indicado é válido para a partida de 30 de setembro (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).

EUROPA
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CIRCUITOS EXCLUSIVOS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8 12 13 7
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA de LISBOA E 
PORTO

visitas: LIVERPOOL | 
PASSEIO DE BARCO NO LAGO 
WINDERMERE | GLASGOW | 
STIRLING | DESTILARIA | FORT 
WILLIAM | PASSEIO DE BARCO 
NO LOCH NESS | INVERNESS 
| GLAMIS | EDIMBURGO | 
DURHAM | MIDDLESBROUGH

Junho 11
Julho 2 9 30
Agosto 20
Setembro 10

preço desde por pessoa em duplo*: € 2.165
*O preço indicado é válido para a partida de 11 de junho (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).

ESCÓCIA E PAISAGENS DAS TERRAS ALTAS

1º DIA LISBOA OU PORTO / MANCHESTER / 
LIVERPOOL   Comparência no respetivo aeroporto 
120 minutos antes da partida para formalidades de 
embarque. Partida em voo regular da TAP Air Portugal 
com destino a Manchester. Chegada e desembarque 
assistido pelo guia privativo de língua portuguesa que 
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao ae-
roporto de partida. Breve visita panorâmica da cidade 
dos Beatles. Transporte ao Hotel Mercure Liverpool 
Atlantic Tower****, ou similar. Jantar e alojamento 
no hotel.

2º DIA LIVERPOOL / PASSEIO DE BARCO NO LAGO 
WINDERMERE / GLASGOW   Pequeno-almoço buff et 
no hotel. Em hora a combinar partida para Bowness, 
bonita vila no coração do Distrito dos Lagos, com a sua 
baía movimentada, onde damos início ao passeio de 
barco no lago Windermere, o mais longo de Inglaterra. 
A viagem termina em Ambleside, charmosa vila pis-
catória, de típicas casas em pedra escura e telhados 
de ardósia. Desembarque e partida para Glasgow. 
Almoço em restaurante local. À chegada, visita orien-
tada pelo nosso guia privativo. Glasgow é a maior 
cidade da Escócia, situada nas margens do Clyde, o 
rio que tornou possível a sua particular revolução in-
dustrial. Poderemos apreciar os testemunhos de tal 
transformação: a Praça de Jorge, com a sua espeta-
cular Câmara Municipal, as sucursais bancárias, hoje 
muitas delas belos restaurantes, as enormes mansões 
em pedra arenosa e os restos de um passado medie-
val ainda presentes, como o são a Universidade e a 
Catedral, belíssimo exemplar da arquitetura gótica da 
Pré-Reforma. Alojamento e jantar no Hotel Premier 
Inn George Square***, ou similar.

3º DIA GLASGOW / STIRLING / TYNDRUM   Pequeno-almoço 
buff et no hotel e partida para o norte da Escócia. 
Atravessando fl orestas que alternam com campos 
agrícolas aqui e ali pontilhados de rebanhos de ove-
lhas, chegamos a Stirling, para a visita ao Castelo de 
Stirling, que se ergue num esporão rochoso, maior 
símbolo do orgulho nacional, palco principal nas guer-
ras escocesas pela independência, eternizadas na 7ª 
arte por Mel Gibson no fi lme Braveheart. Visita do inte-
rior, um dos melhores exemplos da arquitetura renas-
centista da Escócia. Almoço em restaurante local. De 
tarde, atravessamos o Parque Nacional de Trossachs, 

onde a água dos lochs e riachos refl ete a paleta colo-
rida das fl orestas de carvalhos, abetos e sorveiras, as 
árvores das fadas, nesta terra de bruxarias, duendes e 
encantamentos. Chegada a Tyndrum pequeno povoa-
do em total comunhão com a natureza, onde pernoita-
mos no complexo hoteleiro Muthu Tyndrum***, ou 
similar. Jantar e alojamento.

4º DIA TYNDRUM / FORT WILLIAM / GRANTOWN-
ON-SPEY    Após o pequeno-almoço buff et no hotel, 
vamos ao encontro das Terras Altas escocesas, imorta-
lizadas pelos fi lmes de Harry Potter. Chegamos a uma 
destilaria do produto escocês mais conhecido no mun-
do inteiro, o whisky de malte. Paragem para visita e de-
gustação. Em Fort William, pequena localidade encai-
xada entre o Loch Linnhe e as magnífi cas montanhas 
que rodeiam o povoado, teremos o almoço em res-
taurante local. De regresso à estrada, cada curva reser-
va-nos uma nova imagem de natureza no seu estado 
puro, continuamos para Grantown-on-Spey, nas faldas 
do Parque Nacional Cairngorms, onde a água cristalina 
que brota de todo o lado é o ingrediente mágico para a 
produção dos mais apreciados whiskies. Jantar e alo-
jamento no Hotel Craiglynne***, ou similar. 

5º DIA GRANTOWN-ON-SPEY – LOCH NESS / INVERNESS 
– GRANTOWN-ON-SPEY   Após o pequeno-almoço 
buff et, saímos rumo às margens do Loch Ness, do 
mais famoso lago escocês para um passeio de barco 
ao encontro da lenda do monstro de Loch Ness. Real 
ou inventado, faz parte do imaginário popular esco-
cês e do resto do mundo ocidental. Continuando para 
Inverness, apreciamos esta pequena localidade com 
destaque para o seu castelo, um edifício vitoriano de 
grés vermelho agora utilizado como Tribunal. Almoço
em restaurante local. Tempo livre em Inverness, capi-
tal das Terras Altas da Escócia, onde o ambiente nos 
remete para as origens celtas dos highlanders, trajan-
do o kilt de tartã em lã axadrezado e soprando a gai-
ta-de-foles. Em hora a informar localmente regresso a 
Grantown-on-Spey para jantar e alojamento no hotel.

6º DIA GRANTOWN-ON-SPEY / CASTELO DE GLAMIS 
/ EDIMBURGO   Pequeno-almoço buff et no hotel. 
Atravessando as vertentes oeste do parque nacional, 
vamos ao encontro do Castelo de Glamis. No meio de 
um bosque de árvores frondosas, surge uma fl oresta 

de torreões e ameias com mais de 600 anos de história. 
A fortaleza medieval, hoje parece um castelo francês, 
fruto da extensa renovação que ocorreu nos séculos 
XVII e XVIII. Foi residência de vários membros das fa-
mílias reais escocesa e britânica. Almoço em restau-
rante local. Em hora a combinar localmente, seguimos 
para Edimburgo, capital da Escócia, a mais estimulante 
das cidades escocesas. Acompanhados do nosso guia 
local, visita panorâmica desta cidade aristocrática e 
cosmopolita, orgulhosa da sua tradição artística ilumi-
nada e, classifi cada como Património da Humanidade 
pela UNESCO. Destaca-se a Milha Real, principal ar-
téria da zona, atual residência ofi cial do monarca na 
Escócia, passando pela Catedral de St. Giles e o novo 
Parlamento Escocês. Agora na cidade nova, com as suas 
elegantes ruas e praças georgianas onde se destaca a 
Princes Street, rua comercial da cidade por excelência, 
com o monumento a Walter Scott, a Galeria Nacional 
da Escócia e uma vista soberba do rochedo do Castelo; 
George Street e Charlotte Square que se assumem 
como os principais exemplares arquitetónicos do plano 
de expansão do arquiteto James Craig. Alojamento no 
Hotel Premier Inn Lauriston Place***, ou similar. 
Em hora a indicar localmente saída para jantar típico 
escocês, assistindo a um “show” folclórico onde sobres-
sai o espírito genuíno da cultura celta.

7º DIA EDIMBURGO / DURHAM / MIDDLESBROUGH  
Pequeno-almoço buff et no hotel. Tempo livre para 
atividades de gosto pessoal. Almoço incluído. Partida 
em direção à cidade inglesa de Durham, cidade de 
cariz medieval que na idade média se desenvolveu 
numa posição dominando uma curva do rio Wear, 
permitindo que a cidadela nunca fosse conquista-
da pelos vizinhos escoceses. Após breve paragem, 
saída para Middlesbrough. Chegada e transporte ao 
Hotel Leonardo Middlesbrough****, ou similar. 
Alojamento. Jantar incluído.

8º DIA MIDDLESBROUGH / AEROPORTO DE MANCHESTER
/ LISBOA OU PORTO    Pequeno-almoço buff et no ho-
tel. Em hora a combinar localmente, transporte ao ae-
roporto de Manchester. Formalidades de embarque e 
partida em voo regular da TAP Air Portugal com desti-
no a Lisboa ou Porto. Chegada ao respetivo aeroporto. 
FIM DA VIAGEM
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CIRCUITOS EXCLUSIVOS

ESCÓCIA E INGLATERRA

TESOUROS DA IRLANDA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8 12 13 7
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8 16 13 7
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA E 
PORTO

VISITAS: LONDRES | OXFORD 
| STRATFORD-UPON-AVON | 
YORK | DURHAM | EDIMBURGO 
| GLASGOW | LOCH LOMOND | 
STIRLING | PASSEIO DE BARCO NO 
LAGO WINDERMERE | LIVERPOOL

Junho 4 25
Julho 23
Agosto 13
Setembro 3

preço desde por pessoa em duplo*: € 2.411 
*O preço indicado é válido para a partida de 3 de setembro (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA E 
PORTO

VISITAS: DUBLIN | KILKENNY | 
CASTELO DE KILKENNY | CORK 
| KILLARNEY | PENÍNSULA DE 
DINGLE | PENHASCOS DE MOHER | 
GALWAY | KYLEMORE | WESTPORT 
| SLIGO | DERRY | CALÇADA DOS 
GIGANTES | BELFAST

Junho 8 
Julho 2  9  23  30 
Agosto 13  20 
Setembro 3

preço desde por pessoa em duplo*: € 2.157
*O preço indicado é válido para a partida de setembro (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).

EUROPA
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CIRCUITOS EXCLUSIVOS

AS 4 CAPITAIS DA EUROPA CENTRAL

JOIAS DO BÁLTICO

POLÓNIA - FÉ E PATRIMÓNIO

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8 9 13 7
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8 11 13 7
dias visitas REFEIÇÕES P. ALMOÇOS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8 12 13 7
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA E 
PORTO

VISITAS: PRAGA | KARLOVY 
VARY | BRATISLAVA | 
BUDAPESTE | PASSEIO DE 
BARCO NO DANÚBIO | VIENA

Junho 4  30
Julho 7  22  29
Agosto 12  19
Setembro 2  9  23  30

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.798 
*O preço indicado é válido para a partida de 30 de junho (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA E 
PORTO

VISITAS: RIGA | JURMALA | 
TALLIN | PARQUE NACIONAL 
LAHEMAA | SIGULDA | PALÁCIO 
DE RUNDALE  | VILNIUS | 
CASTELO DE TRAKAI

JUNHO 2  9
JULHO 7 14  28
AGOSTO 4  18  25

preço desde por pessoa em DUPLO*: € 1.795 
*O preço indicado é válido para todas as partidas (valores sujeitos a alterações 

no ato da reserva).

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA E 
PORTO

VISITAS: VARSÓVIA | 
SANTUÁRIO DE CZESTOCHOWA 
| AUSCHWITZ | CRACÓVIA | 
WIELICZKA | WROCLAW | TORÚN 
| GDANSK | SOPOT | MALBORK | 
CASTELO DA ORDEM TEUTÓNICA 
DE MALBORK

Junho 8
Julho 1  8  22  29
Agosto 12  19
Setembro 2  9

preço desde por pessoa em DUPLO*: € 1.896 
*O preço indicado é válido para as partidas de setembro (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).

EUROPA



Especialistas
nas Caraíbas!
3 destinos nas Caraíbas: 
 República Dominicana
 México
 Cuba

 (Varadero e combinado Havana + Varadero)

Voos especiais diretos: 
 De Lisboa:

 Punta Cana, Cancún, Varadero

 Do Porto:
 Punta Cana, Cancún

VERÃO 2023

Voos operados com a Iberojet
no moderno Airbus A330-900NEOG
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CIRCUITOS EXCLUSIVOS

CRUZEIROS

CRUZEIRO NA ISLÂNDIA - MSC PREZIOSA | MSC FANTASIA 
ASSISTENTE PRIVATIVO 

A BORDO
12 5 21 10

dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DE 
LISBOA E PORTO

VISITAS INCLUIDAS: HAMBURGO | BERGEN* | 
NORDFJORDEID | OLDEN | STAVANGER*
* Passeios a pé acompanhados pelo nosso 

assistente privativo

BEBIDAS INCLUÍDAS
- Pacote de bebidas easy incluído

Junho 10  24
Julho 8 22
Agosto 5

PREÇO DESDE POR PESSOA EM DUPLO*:

CAMAROTE INTERIOR € 2.107
CAMAROTE EXTERIOR € 2.224
CAMAROTE COM VARANDA € 2.341
*O preço indicado é válido para a partida de 10 de junho (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA
VISITAS INCLUIDAS: INVERNESS (LAGO 
LOCHNESS)* | REYKJAVIK | ISAFJORDUR | 
AKUREYRI | KIRKWALL (ILHAS ORKNEY)*
* Escócia

BEBIDAS INCLUÍDAS
- Pacote de bebidas easy incluído

MSC PREZIOSA
MAIO 28
JULHO 26

MSC FANTASIA
AGOSTO 20

preço desde por pessoa em duplo*:

CAMAROTE INTERIOR € 2.490
CAMAROTE EXTERIOR € 2.672
CAMAROTE COM VARANDA € 2.867
*O preço indicado é válido para a partida de 20 de agosto (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).

ASSISTENTE PRIVATIVO 
A BORDO

9 5 15 8
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

CRUZEIRO NOS FIORDES DA NORUEGA - MSC FANTASIA
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CIRCUITOS EXCLUSIVOS

ASSISTENTE PRIVATIVO 
A BORDO

9 6 16 8
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA de LISBOA
VISITAS INCLUIDAS: ATENAS | SANTORINI | 
KUSADASI (TURQUIA) | HAIFA - JERUSALÉM 
(ISRAEL) | LIMASSOL (CHIPRE) | MIKONOS

BEBIDAS INCLUÍDAS
- Pacote de bebidas easy incluído

JUNHO 24
JULHO 1 15 29
AGOSTO 12
SETEMBRO 16

CAMAROTE INTERIOR € 2.157
CAMAROTE EXTERIOR € 2.273
CAMAROTE COM VARANDA € 2.390
*O preço indicado é válido para a partida de setembro (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).

CRUZEIRO NA GRÉCIA, Turquia, Israel e Chipre - MSC MÚSICA

1º DIA LISBOA / ATENAS  Comparência no aeropor-
to 120 minutos antes da partida. Formalidades de 
embarque e partida em voo regular da AEGEAN com 
destino a Atenas. Chegada e desembarque apoiado 
pelo assistente Nortravel que acompanha todo o pro-
grama. Transporte ao Hotel Zafolia ****, ou similar, 
para alojamento e jantar.

2º DIA ATENAS / INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 
22:00 Pensão completa a bordo – assistente pri-
vativo. Após o pequeno-almoço buff et no hotel, a ma-
nhã está reservada para conhecer a cidade de Atenas 
numa visita panorâmica da cidade. Acompanhados 
de guia local de língua portuguesa, destacamos a vi-
sita à Acrópole, com o Propileu, imponente entrada 
para o conjunto arquitetónico; o templo da Deusa 
Atena Nike (Vitória); o Partenon, ex-líbris da cidade; 
e o elegante Erecthéion, santuário dedicado a Atenas 
Pólias e a Erecteu-Poseidon. Transporte para o porto 
de Pireu para formalidades de embarque e instalação 
no respetivo camarote. . Aproveite para um primeiro 
contacto com este moderno navio. Noite a bordo.

3º DIA CRUZEIRO – SANTORINI (GRÉCIA) – DAS 08:00 
ÀS 18:00 Pensão completa a bordo – assistente 
privativo. A primeira paragem do nosso cruzeiro é 
num dos locais mais belos do mundo. Devido a ex-
plosões vulcânicas ocorridas há milhares de anos, a 
evolução geológica criou um grupo circular de ilhas, 
dando a ilusão de uma lagoa no meio do mar Egeu, 
rodeada de falésias que caem a pique sobre a água. 
Neste dia terá oportunidade de visitar uma das mais 
belas ilhas gregas: de manhã, após desembarque, 
partida para visita panorâmica incluída, com guia lo-
cal, à famosa vila de Oia (pronuncia-se “ía”), o mais 
famoso postal da Grécia, com as suas casas brancas 
e cúpulas azuis descendo pela encosta até ao mar. 
Noite a bordo.

4º DIA CRUZEIRO – KUSADASI – ÉFESO (TURQUIA) 
DAS 08:00 ÀS 18:00 Pensão completa a bordo – 
assistente privativo. Após atracar na cidade balnear 
de Kusadasi na costa turca do mar Egeu, elegemos 
história e religião como os ingredientes do passeio de 
hoje. Acompanhados de guia local, vamos conhecer o 
local onde se acredita que a Virgem Maria terá pas-
sado os últimos anos da sua vida terrena. De novo 

no nosso autocarro seguimos para Éfeso, declarado 
Património Mundial da Humanidade pela extraordi-
nária qualidade do sítio arqueológico que nos revelou 
grandes monumentos como a Biblioteca de Celsus e 
o grande teatro que permitia acomodar 14.000 es-
pectadores. Finalmente, paramos numa loja típica 
para uma oportunidade de compras antes de voltar 
ao porto. Noite a bordo.

5º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO Pensão completa 
a bordo – assistente privativo. Tempo para tirar o 
máximo partido do seu cruzeiro agora que se sente 
em casa, não apenas porque o conhece melhor, mas 
também pelo facto de, seguramente, ter tido opor-
tunidade de estabelecer novos contactos, que espe-
ramos possam evoluir para novas amizades. Noite a 
bordo.

6º DIA CRUZEIRO – HAIFA (JERUSALÉM) – DAS 08:00 ÀS 
20:00 Almoço em restaurante local e jantar a bor-
do – assistente privativo. Hoje espera-nos Jerusalém, 
a cidade santa, o farol espiritual de três religiões dife-
rentes, judeus, muçulmanos e cristãos. Depois de um 
percurso de autocarro no território que o mundo viu 
nascer como nação de Israel em 1948, chegamos ao 
Monte Scopus para apreciarmos uma fantástica visão 
panorâmica da cidade. Continuamos caminhando 
pela cidade velha de Jerusalém, primeiro a Porta de 
Dung (ou Porta do Mal), nas ruínas do segundo templo 
destruído pelos romanos no ano 70 d.C., o santuário 
mais sagrado dos judeus em Jerusalém. Realizaremos 
uma parte do trajeto da “Via Dolorosa” que os cristãos 
consideram ser o caminho mais sagrado do mundo, o 
caminho que Jesus percorreu até ao local da sua cru-
cifi cação. Visitaremos, além disso, a Basílica do Santo 
Sepulcro. Aqui, o cheiro do incenso misturado com os 
cânticos, sussurros e orações dos milhares de fi éis que 
visitam este santuário cristão todos os dias, conferem 
a este local uma atmosfera única (tumba não incluí-
da). Após o almoço baseado na culinária local, ainda 
temos um tempo para comprar uma lembrança local 
e em seguida retornamos de autocarro ao porto de 
Haifa. Noite a bordo.

7º DIA CRUZEIRO – LIMASSOL (CHIPRE) – DAS 07:00 
ÀS 14:00 Pensão completa a bordo – assistente 
privativo. Logo pela manhã, aparece no horizonte 

a costa sul da ilha de Chipre, o local de recreio dos 
deuses gregos e o berço da mais bela das deusas, 
Afrodite, a deusa do amor. Desembarcando no por-
to de Limassol vamos até Pafos a uma hora de dis-
tância de autocarro. Nossa primeira parada será o 
Parque Arqueológico Pafos, para visitar a Casa de 
Dionísio, famosa por seus belos mosaicos de chão 
que datam do século III, retratando cenas da mito-
logia e da caça. Depois iremos até o Monastério de 
Agios Neofytos para conhecer “Egkleistra” do século 
XII, um recinto escavado na rocha da montanha pelo 
eremita Neofytos. Os ‘’frescos’’ bizantinos dos séculos 
XII ao XV, dedicados à história do mosteiro e do seu 
fundador, conjuntamente com o Museu Eclesiástico 
formam um conjunto digno de ser visitado.  Em segui-
da, você terá algum tempo livre para passear pelo pi-
toresco porto de Pafos, localizado ao lado do Parque 
Arqueológico. Uma pequena parada fotográfi ca na 
Rocha de Afrodite, o lugar de nascimento da deusa 
grega do amor, faz parte do itinerário e conclui sua 
excursão. Noite a bordo.

8º DIA CRUZEIRO – MIKONOS – DAS 16:00 ÀS 
2:00  Pensão completa a bordo – assistente 
privativo. Ao fi m do dia, terá oportunidade de vi-
sitar uma das mais bonitas e famosas ilhas gregas, 
Mikonos, cujo branco das casas, capelas e moinhos 
contrasta com o azul profundo do mar. Tempo livre 
para descobrir esta bela ilha. Se tiver sorte talvez se 
cruze com Petrus, o pelicano que a ilha adotou como 
sua mascote. Noite a bordo.

9º DIA FIM DO CRUZEIRO – PIREU / ATENAS / LISBOA 
Chegada ao porto de Pireu às 8h00. Pequeno-almoço 
e almoço a bordo. As cabinas têm que ser libertadas 
até à hora do pequeno-almoço. Em hora a indicar 
localmente, desembarque apoiado pelo nosso as-
sistente privativo. O destino é o bairro da Plaka, um 
verdadeiro oásis no meio de uma cidade fervilhante, 
com as suas ruas estreitas decoradas de buganvílias, 
e as suas esplanadas com os Kafeneio onde gregos 
e turistas confraternizam à volta de um café frappé. 
Tempo livre para passear e compras. Em hora a com-
binar transfer para o aeroporto. Formalidades de em-
barque e partida em avião da AEGEAN com destino a 
Lisboa. FIM DA VIAGEM 

CRUZEIROS
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CIRCUITOS EXCLUSIVOS

EUROPA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

7 7 13 7
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA de lisboa e 
porto

visitas: ATENAS | EPIDAURO | 
MICENAS | OLÍMPIA | DELFOS 
| METEORA |  HYDRA | POROS 
| EGINA

Junho 11
Julho 16 23 30 
Agosto 6 13 20
Setembro 3 10

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.810
*O preço indicado é válido para as partidas de julho e agosto (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).

GRÉCIA - O BERÇO DA CIVILIZAÇÃO

1º DIA LISBOA OU PORTO / ATENAS   Comparência 
no respetivo aeroporto 120 minutos antes da parti-
da para formalidades de check-in com assistência. 
(Comparência no aeroporto no dia anterior, devido ao 
horário do voo).
Partida em voo regular da Aegean com destino a 
Atenas. Refeição e noite a bordo. Chegada, formalida-
des de desembarque, encontro com o assistente em 
língua portuguesa e transporte ao Hotel Zafolia**** 
ou Hotel Athens Avenue ****, ou similar. 
Pequeno-almoço. De seguida encontro no hotel com 
o guia local de língua portuguesa para visita panorâ-
mica da cidade. Destacamos a visita à Acrópole, com 
o Propileu, imponente entrada para o conjunto ar-
quitetónico; o templo da Deusa Atena Nike (Vitória); o 
Partenon, ex-líbris da cidade; e o elegante Erecthéion, 
santuário dedicado a Atenas Pólias e a Erecteu-
Posidon. Almoço em restaurante local na Plaka. No 
fi nal da refeição transporte ao hotel ou tempo livre no 
centro de Atenas com regresso livre ao hotel. Jantar e 
alojamento no hotel. 

2º DIA ATENAS / EPIDAURO / MICENAS / OLÍMPIA  
Pequeno-almoço buff et no hotel. Encontro com o guia 
que nos irá acompanhar durante os próximos 4 dias. 
Partida em direção ao canal de Corinto onde faremos 
uma breve paragem. Continuação da viagem para 
Epidauro, importante centro medicinal e religioso de-
dicado a Asclépio, deus da medicina. A serpente, con-
siderada sagrada, era a base para muitas das curas, 
físicas e psíquicas, daí ser desde então o símbolo da 
medicina. Epidauro é também conhecido pelo seu 
teatro, datado do séc. IV a.C., cuja acústica é consi-
derada quase perfeita. Continuação para Micenas. 
Chegada e visita da zona arqueológica e do espeta-
cular túmulo de Agamémnon, primeiro rei e chefe da 
expedição contra Tróia. Micenas foi habitada desde 
a última fase da época neolítica e, no segundo milé-
nio a.C., foi o berço de uma das civilizações mais im-
portantes do mundo, a civilização Micénica. No séc. 
XIII a.C. a invasão dos Dórios acabou com o reino de 
Micenas, queimando a cidade e sua Acrópole. Apesar 
dessa catástrofe, Micenas continuou a ser habitada 
tanto na época Arcaica como na época Clássica, até 

aos primeiros séculos da era cristã. Seguimos para 
Náuplia para almoço e algum tempo livre. De tar-
de, continuamos para Olímpia e atravessamos a re-
gião do Peloponeso Central e as cidades de Tripoli e 
Megalopolis. Chegamos a Olímpia, o berço da criação 
dos Jogos Olímpicos. Jantar e alojamento no Hotel 
Europa **** ou Hotel Amalia ****, ou similar.

3º DIA OLÍMPIA / DELFOS   Pequeno-almoço bu-
ff et no hotel. Visita ao maior centro arqueológico 
grego: Olímpia. Esta cidade deu o mote para os tão 
importantes jogos Olímpicos, que hoje se realizam 
de 4 em 4 anos e que reúnem povos e nações. Na 
antiguidade estas competições chamavam-se, e 
continuam a chamar-se em grego, “lutas/ compe-
tições” e não jogos, já que este termo subestima a 
importância destes acontecimentos, cujo propósito 
era o homem superar-se a si mesmo, atingir a ex-
celência e parecer-se com os Deuses. O fanatismo 
religioso pôs fi m às competições olímpicas em 393 
d.C.. Visitamos o sitio arqueológico do Santuário de 
Zeus, as instalações do Estádio Olímpico (onde se 
realizaram os primeiros Jogos Olímpicos) e o Museu 
Arqueológico, um dos mais importantes da Grécia. 
Almoço em restaurante local. Continuamos pelas 
planícies de Eliada e Ahaia e atravessamos a ponte 
que cruza  o Golfo de Corinto desde Rion a Antirion. 
Passaremos pelas cidades pitorescas de Nafpactos 
(Lepanto) e Itea, chegando a Delfos. Jantar e aloja-
mento no Hotel Anemolia Mountain Resort ****, 
ou similar. 

4º DIA DELFOS / METEORA   Pequeno-almoço bu-
ff et no hotel. De manhã visitamos parte da cidade 
de Delfos, antigamente conhecida como o centro 
do mundo antigo, visitaremos o seu sitio arqueoló-
gico e o museu, com a sua famosa estátua de bronze 
“Auriga”. Almoço em restaurante local. Saída para 
Kalambaka, uma cidade situada aos pés das pedras 
gigantescas de Meteora. Jantar e alojamento no 
Grand Hotel Meteora ****, ou similar. 

5º DIA METEORA / ATENAS  Pequeno-almoço bu-
ff et no hotel. De manhã partimos para visita a dois 

deslumbrantes mosteiros  de Meteora, situados num 
cume rochoso como se estivessem “suspensos”, des-
frutam de uma paisagem de beleza natural única. 
Almoço em restaurante local. De tarde, regresso a 
Atenas. Jantar e alojamento no Hotel Zafolia**** 
ou Athens Avenue ****, ou similar. 

6º DIA ILHAS DO GOLFO SARÓNICO (HYDRA, POROS 
E EGINA)  Pequeno-almoço buff et no hotel. Encontro 
no hotel com o nosso assistente de língua portuguesa 
e saída para o tour regular com cruzeiro de um dia 
às ilhas do golfo Sarónico, com almoço a bordo. A 
primeira paragem é na ilha de Egina, um autêntico 
paraíso de praias de águas cálidas e vegetação exu-
berante. De seguida partimos para Poros onde o 
branco das casas contrasta com o azul das janelas. 
Por fi m a encantadora ilha de Hydra , um oásis de 
paz e tranquilidade sem veículos motorizados, e que 
se tornou no refúgio de muitos artistas. Regresso a 
Atenas e transporte ao hotel. Jantar e alojamento. 
(As excursões realizadas a bordo do cruzeiro são da respon-
sabilidade da empresa de cruzeiro, e podem ser adquiridas 
como opcionais diretamente no navio.)

7º DIA ATENAS / LISBOA OU PORTO  Pequeno-almoço 
no hotel. Manhã livre para visitas de caráter pessoal 
ou desfrutar do terraço e piscina do hotel. O check 
out deverá ser efetuado até às 12h. Às 13h encontro 
com o assistente no hall do hotel e transporte, com 
bagagem, para o mais famoso bairro de Atenas, a 
Plaka. Após o almoço em restaurante local, tempo 
livre neste animado bairro, paredes meias com a co-
lina da Acrópole. Aqui, à sombra das ruas estreitas 
cobertas de buganvílias e jasmim, a vida fervilha nas 
esplanadas dos Kafeneio onde gregos e turistas con-
fraternizam à volta de um café frappé. Nas lojas onde 
tudo se vende, discute-se «a crise» e os preços das 
lembranças típicas. O transporte para o aeroporto 
de Atenas será em local e hora a combinar localmen-
te com o assistente. Formalidades de embarque e 
saída em voo regular direto da Aegean com destino a 
Portugal. Chegada ao aeroporto de Lisboa ou Porto. 
FIM DA VIAGEM
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CIRCUITOS EXCLUSIVOS

GRANDES VIAGENS

JORDÂNIA E ISRAEL - TERRA SANTA E MAGIA DO DESERTO

TURQUIA MÁGICA

circuito TUDO INCLUIDO 
(CONFORME ITINERÁRIO)

GUIA EXCLUSIVO
11 18 18 9

dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

circuito TUDO INCLUIDO 
(CONFORME ITINERÁRIO)

GUIA EXCLUSIVO
8 11 13 7

dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA E 
PORTO

VISITAS: AMÃ | MONTE NEBO | MADABA 
| MUKAWIR | WADI MUSA | PETRA | 
MAR MORTO | JERASH | TIBERÍADES 
(GALILEIA) | MONTE TABOR | NAZARÉ | 
CANAÃ | JERUSALÉM | TEL AVIV

JUNHO 3
AGOSTO 5
SETEMBRO 30

preço desde por pessoa em duplo*: € 3.283
*O preço indicado é válido para a partida de agosto (valores sujeitos a alterações 

no ato da reserva).

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA E 
PORTO

VISITAS: ISTAMBUL | ANCARA 
| CAPADÓCIA | KONYA | 
PAMUKKALE | ÉFESO | IZMIR

JUNHO 6 
JULHO 1  8  29
AGOSTO 5  12  19  26
SETEMBRO 3 10

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.425
*O preço indicado é válido para a partida de 6 de junho (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).
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CIRCUITOS EXCLUSIVOS

VOOS ESPECIAIS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8 20 12 7
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA de lisboa
visitas: cairo | ABU SIMBEL | 
ASSUÃO | KOM OMBO | EDFU | 
ESNA | LUXOR

julho 16
setembro 17
outubro 29

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.872
*O preço indicado é válido para a partida de 16 de julho (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).

Programa Egito FARAÓNICO
3 noites Cairo + 3 noites cruzeiro no Nilo + 1 noite 
em Luxor  + inclui visita a Abu Simbel de avião
3 categorias de alojamento desde € 1.357
*O preço indicado é válido para a partida de 16 de julho, na categoria C 

(valores sujeitos a alterações no ato da reserva).

MARAVILHAS DO EGITO - voos  diretos

1º DIA LISBOA / CAIRO   Comparência no aeroporto 
com 3h00 de antecedência em relação à hora do voo. 
Formalidades de check-in e embarque em voo especial 
direto com destino ao Cairo. Chegada, assistência e pro-
cedimentos de vistos. Transporte ao Hotel Sheraton 
Cairo*****, ou similar, e alojamento.

2º DIA CAIRO   Pequeno-almoço no hotel. Visita 
panorâmica à Necrópole de Gizé, formada pelas 
Pirâmides de Keops, Kefren e Miquerinos, a Esfinge e 
o Templo do Vale de Kefren. Após o almoço em res-
taurante local, saída para visita à cidade de Memphis, 
capital do antigo império, e à Necrópole de Sakkara. 
Memphis encontra-se situada a 25 Km a Sul do Cairo. 
Nas suas origens, foi a capital com maior esplendor e 
mais antiga do Egito. Contém monumentos datados 
desde o princípio da história da Era Antiga, destacan-
do-se uma estátua de 13,5 metros do Faraó Ramsés II 
e da Esfinge de Alabastro. Sakkara foi a antiga cidade 
necrópole de Memphis, a Capital de Império. Tanto 
reis como altos dignatários, assim como também ani-
mais sagrados, foram sepultados neste local. É aqui 
que se encontra também a pirâmide de Zoser, faraó 
da III dinastia, igualmente conhecida por Pirâmide 
Escalonada. Trata-se de uma pirâmide única no seu 
género e é anterior às Grandes Pirâmides de Giza. 
Regresso ao Cairo. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA CAIRO   Pequeno-almoço. Visita de dia intei-
ro à cidade do Cairo, com visita ao Museu Egípcio 
de arte faraónica, à Mesquita de Alabastro situada 
na cidade de Saladino, ao bairro Copto e, finalmen-
te, um passeio pelo bazar de Khan El Khalili. A visita 
começa com o Museu Egípcio de arte faraónica, o 
mais antigo museu arqueológico do Médio Oriente 

e um dos maiores do mundo, com cerca de 25.000 
peças e contém tesouros de arte faraónica com cer-
ca de 5.000 anos, onde se destaca a o tesouro do tú-
mulo de Tutankhamon. De seguida, visita ao bairro 
Copta, onde se encontram diferentes monumentos 
de distintas religiões. Visita à cidadela de Saladino, 
construída no séc. XII e que alberga a Mesquita de 
Alabastro, construída em 1836, com umas vistas 
deslumbrantes sob a cidade. Visita ao Bazar de Khan 
El Khalili. Almoço incluído em restaurante local. 
Regresso ao hotel para jantar e alojamento.

4º DIA CAIRO / ABU SIMBEL / ASSUÃO   Pequeno-almoço 
no hotel e check-out. Transporte para o aeroporto do 
Cairo e formalidades de embarque em voo doméstico 
com destino a Abu Simbel. Chegada, assistência pelos 
nossos representantes locais e transporte até aos fa-
mosos Templos de Abu Simbel. Visita ao imponente 
complexo arqueológico edificado no século XIII a.C. 
por ordem do poderoso faraó Ramsés II, construído 
em sua honra e em homenagem à sua esposa favori-
ta, Nefertari. Situado atualmente junto às margens do 
lago Nasser, a UNESCO procedeu, nos anos de 1960, 
à trasladação destes monumentos de dimensões fa-
raónicas para uma quota mais elevada do terreno, para 
evitar os riscos de inundação dos templos aquando da 
criação do lago Nasser, um dos maiores lagos artificiais 
do mundo. Regresso ao aeroporto e embarque em voo 
doméstico rumo a Assuão. Chegada, desembarque e 
transporte até ao cais de cruzeiros para procedimentos 
de check-in no Barco M/S A Sara, ou similar. Almoço, 
jantar e noite a bordo.

5º DIA ASSUÃO / KOM OMBO / EDFU   
Pequeno-almoço. Pela manhã, é feito um passeio 

em faluca (veleiro tradicional egípcio) para admirar, 
desde o interior da faluca, as vistas panorâmicas do 
Mausoléu de Agha Khan, Ilha Elefantina e Jardim 
Botânico. Visita à represa de Assuão e ao Templo de 
Philae. Continuação para o cais de cruzeiros e navega-
ção até Edfu. Em rota, visita ao Templo de Kom Ombo, 
o único templo egípcio dedicado a duas divindades: o 
Deus Sobek, com cabeça de crocodilo, e o Deus Hórus, 
com cabeça de falcão. Chegada a Edfu. Almoço, jan-
tar e noite a bordo.

6º DIA EDFU / ESNA / LUXOR   Pequeno-almoço. 
Visita ao templo de Edfu dedicado ao Deus Hórus, 
um dos maiores do Egito (o maior a seguir ao Templo 
de Karnak) e um dos mais bem conservados do país. 
Continuação de navegação até Esna. Cruzamento 
das eclusas de Esna e continuação da navegação até 
Luxor. Almoço, jantar e noite a bordo.

7º DIA LUXOR   Pequeno-almoço e procedimentos 
de check-out do barco. Saída para visita a Luxor, cida-
de que se situa a 670 Km a sul do Cairo, cuja riqueza 
arquitetónica e cultural fazem desta a mais monu-
mental das cidades que albergam vestígios da anti-
ga civilização egípcia. Visita aos Templos de Luxor e 
Karnak e à Necrópole de Tebas: Vale dos Reis, Templo 
de Hatshepsut e colossos de Memnon. Almoço incluí-
do no barco. No final das visitas, transporte ao Hotel 
Steigenberger Nile Palace Luxor*****. Jantar e 
alojamento no hotel.

8º DIA LUXOR / LISBOA   Pequeno-almoço. Em horá-
rio a informar localmente, transporte ao aeroporto de 
Luxor. Formalidades de check-in e embarque em voo 
direto de regresso a Lisboa. Chegada. FIM DA VIAGEM

Saiba mais em nortravel.pt e reserve na sua agência de 
viagens
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CIRCUITOS EXCLUSIVOS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8 22 13 7
dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

MARAVILHAS DA JORDÂNIA - voos diretos

1º DIA LISBOA OU PORTO / AQABA    Comparência 
no aeroporto com 3h00 de antecedência em relação 
à hora do voo. Formalidades de check-in e embar-
que em voo especial direto com destino a Aqaba. 
Chegada, formalidades de desembarque, assistência 
e transporte ao hotel. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA AQABA / WADI RUM / PEQUENA PETRA / 
PETRA   Pequeno-almoço. Saída rumo ao deserto de 
Wadi Rum, com as suas paisagens cinematográficas 
de rara beleza natural, onde foram captadas as cenas 
do filme “Lawrence da Arábia”. Passeio em veículos 
4x4 apreciando as incríveis paisagens desérticas e as 
imponentes formações rochosas talhadas pelo tem-
po e pelo vento. Continuação para Pequena Petra, 
localizada a uma distância de cerca de 15 Km a norte 
de Petra. Pequena Petra, cujo nome se deve à sua di-
mensão e ao facto de ser uma continuação de Petra, 
foi habitada pelos nabateus e é ainda possível encon-
trar túmulos, reservatórios e canais de água. Entrar 
em Pequena Petra é apenas possível através de um 
desfiladeiro com apenas 2m de largura de arquitetu-
ra típica nabateia denominado Siq al Bared Ao finali-
zar a visita, continuação até Petra. Almoço incluído 
em restaurante local. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA PETRA   Pequeno-almoço no hotel. Dia dedica-
do à extraordinária cidade de Petra, a «Cidade Rosa», 
centro da civilização nabateia que floresceu durante 
500 anos, e que foi considerada, em 2007, uma das 
7 Maravilhas do Mundo. Os nabateus, nómadas be-
duínos, criaram a cidade há cerca de 2000 anos entre 
um círculo de impenetráveis montanhas, unicamen-
te acessível através de um estreito desfiladeiro com  
1 Km de comprimento, conhecido como «Sik», e que 
tinha como objetivo evitar as invasões do exterior. 
Na cidade encontram-se vestígios de várias épocas: 

o teatro romano, os túmulos reais, casas de vários 
períodos, câmaras funerárias, salões de banquetes, 
banhos, etc. Continuação por um percurso de 850 
m até alcançarmos o imponente Mosteiro «El Deir». 
Regresso ao hotel. Almoço incluído em restaurante 
local. Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA PETRA / CASTELO SHOBAK / UM ER-RASAS / 
MONTE NEBO / AMÃ    Pequeno-almoço. Saída para 
visita ao Castelo Shobak visita ao Castelo Shobak, an-
tiga glória das cruzadas, construída em 1115 pelo Rei 
Balduino na encosta de uma montanha numa am-
pla zona de árvores de fruto, e que teve como objeti-
vo a defesa do caminho entre Damasco e o Egipto. 
Continuação até Um Er-Rasas. A descoberta mais im-
portante neste sítio arqueológico foi o mosaico da Igreja 
de São Estevão. Feito em 785 e descoberto depois de 
1986. O chão de mosaico muito bem conservado é o 
maior da Jordânia. No painel central estão representa-
das cenas de caça e pesca, enquanto que outro painel 
ilustra as cidades mais importantes da região. A viagem 
prossegue até ao Monte Nebo, para admirar a vista 
panorâmica do Vale Jordão e o Mar Morto a partir da 
montanha de onde Moisés avistou a Terra Prometida. 
Continuação até ao hotel em Amã. Almoço incluído em 
restaurante local. Jantar e alojamento no hotel.

5º DIA AMÃ / CASTELOS DO DESERTO / MAR MORTO 
/ AMÃ   Pequeno-almoço. Saída para visitar os três 
mais representativos castelos do deserto: o enigmá-
tico castelo de Kharraneh, um forte romano trans-
formado em karvanshary, Qasr Amra, um palácio do 
século VII com frescos únicos no mundo islâmico, e o 
forte romano de Azrak, situado no meio do Oasis de 
Azrak. Estes castelos, construídos entre os séculos 
VII e XI, representam três épocas diferentes: época 
romana, época bizantina e omeia, e foram utilizados 

como pontos de descanso entre rotas ou como for-
tes militares para defesa dos territórios. Visita ao 
Mar Morto, descendo cerca de 400 metros abaixo do 
nível da terra onde poderá desfrutar de um banho. 
Regresso a Amã. Almoço incluído em restaurante 
local. Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA AMÃ / JERASH /AJLUN / AMÃ   Pequeno-almoço 
no hotel. Saída com destino à cidade de Jerash, uma 
das cidades da Decápolis que se encontra a norte 
de Amã, aproximadamente a 45 Km e a uma hora 
de distância por estrada. Visita ao Arco do Triunfo, 
à Praça Oval, ao Cardo, à Colunata, ao Templo de 
Afrodite e, finalmente, ao Teatro Romano que pos-
sui uma maravilhosa acústica. De seguida, visita ao 
Castelo de Ajlun, um castelo e fortaleza da época dos 
cruzados situado no alto da montanha, construído 
em 1185 e reconstruído mais tarde, no século XIII, 
pelos mamelucos depois da sua destruição pelos 
mongóis. Regresso a Amã. Almoço incluído em res-
taurante local. Jantar e alojamento no hotel.

7º DIA AMÃ / LOCAL DO BATISMO / AMÃ    Pequeno-almoço 
no hotel. Saída para visita ao Local do Batismo, jun-
to ao rio Jordão, um dos principais rios do Médio 
Oriente, e o local onde, segundo a tradição, Jesus foi 
batizado. O Rio Jordão é também a fronteira natural 
entre a Jordânia e Israel. Almoço em restaurante local. 
Regresso a Amã e visita panorâmica à cidade, desta-
cando a cidadela, o centro urbano e o Teatro Romano. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento no hotel.

8º DIA AMÃ / LISBOA OU PORTO   Pequeno-almoço. 
Em horário a informar localmente, transporte ao 
aeroporto de Amã. Formalidades de check-in e em-
barque em voo direto de regresso a Lisboa ou Porto. 
Chegada. FIM DA VIAGEM

VOOS ESPECIAIS

Programa Contrastes da JORDÂNIA
1 noite Aqaba  + 1 noite Mar Morto + 3 
noites Amã  + 2 noites Petra

3 categorias de alojamento desde € 1.603*

*O preço indicado é válido para a partida de 29 de setembro, do Porto, em 
categoria Turística (valores sujeitos a alterações no ato da reserva).

Programa Paisagens da Jordânia e Encantos do Deserto
1 noite Aqaba + 1 NOITE WADI RUM (NOITE EM ACAMPAMENTO NO DESERTO) 
+ 2 noites Petra + 3 noites Amã

3 categorias de alojamento desde € 1.603*

*O preço indicado é válido para a partida de 29 de setembro, do Porto, em 
categoria Turística (valores sujeitos a alterações no ato da reserva). 

Saiba mais em nortravel.pt e reserve na sua agência de 
viagens

Voos especiais diretos
DATAS DE PARTIDA visitas: AQABA | WADI RUM | 

PEQUENA PETRA | PETRA |  
UM ER-RASAS | MONTE NEBO |  
AMÃ | CASTELOS DO DESERTO | 
MAR MORTO | JERASH | AJLUN | 
LOCAL  DO BATISMO

lisboa
JUNHO 9

PORTO
SETEMBRO 29

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.943
*O preço indicado é válido para a partida de 9 de junho (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva)
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CIRCUITOS EXCLUSIVOS

GRANDES VIAGENS

circuito TUDO INCLUIDO 
(CONFORME ITINERÁRIO)

GUIA EXCLUSIVO
15 14 25 12

dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

INDOCHINA - VIETNAME, LAOS E CAMBOJA

1º DIA LISBOA OU PORTO / ISTAMBUL   Comparência 
no respetivo aeroporto 3h00 antes da partida. 
Assistência nas formalidades de embarque e saída, em 
voo regular Turkish Airlines, com destino a Istambul.

2º DIA ISTAMBUL / HO CHI MINH (VIETNAME)  
Chegada e mudança de voo. Embarque com destino 
a Ho Chi Minh. Noite e refeições a bordo. Chegada a 
Ho Chi Minh. Formalidades de entrada no Vietname. 
Assistência na chegada, pelo nosso guia privativo, 
que acompanha a viagem até ao 14º dia, em Hanói. 
Transporte ao Hotel Pullman Saigon Centre***** ou 
similar. Jantar incluído. Alojamento no hotel.

3º DIA HO CHI MINH / BEN TRE (DELTA DO MEKONG)
/ HO CHI MINH   Pequeno-almoço buff et no hotel. 
Este dia é dedicado a conhecer o Delta do Mekong. 
Almoço incluído, no qual serão servidas especialida-
des locais. De tarde, viagem de barco pelos canais. 
Em hora a indicar localmente, regresso a Ho Chi 
Minh. Chegada e transporte ao hotel. Jantar incluído. 
Alojamento no hotel.

4º DIA HO CHI MINH / TÚNEIS DE CU CHI / HUÉ  
Pequeno-almoço buff et no hotel. Saída em direção a 
Cu Chi, a 45 km ao norte de Ho Chi Minh, para visita, 
com guia local, aos conhecidos túneis, utilizados pelos 
guerrilheiros vietnamitas, durante a guerra contra os 
EUA. Almoço incluído. De tarde, visita do Palácio da 
Reunifi cação (antigo Palácio Presidencial), do Museu 
dos Crimes de Guerra e paragem para fotos junto à 
Igreja de Notre-Dame e à Estação dos Correios. No fi -
nal da visita, transporte ao aeroporto de Ho Chi Minh. 
Chegada, formalidades de embarque e saída em voo 
regular com destino a Hué. Chegada, assistência e 
transporte ao Hotel Indochine Palace***** ou simi-
lar. Alojamento e jantar incluído.

5º DIA HUÉ / HOI AN   Pequeno-almoço buff et no 
hotel. Saída para visita da Cidadela Imperial, do séc. 
XIX. De seguida, paragem no populoso mercado de 
Dong Ba. Continuamos o passeio de barco pelo rio 
do Perfume, com paragem no Pagode Thien Mu, o 
mais antigo de Hué. Continuamos para o mercado do 
Incenso. De seguida, visitamos o Túmulo Imperial de 
Khai Dinh. Almoço incluído. Saída para Hoi An, situada 
a 120 km de Hué. Breve paragem na aldeia piscatória 
de Lang Co. Chegada e transporte ao Hotel Allegro 

Hoi An**** ou similar. Jantar incluído. Alojamento no 
hotel.

6º DIA HOI AN   Pequeno-almoço buff et no hotel. 
Saída para visita panorâmica a pé, com guia local, des-
ta histórica aldeia. Visitamos o colorido mercado local, 
a antiga casa de Tan Ky e a lendária Ponte Coberta 
Japonesa, com mais de 400 anos de história. Visita ain-
da a um atelier de artigos de seda. Almoço incluído. 
Regresso ao hotel. Tempo livre. Jantar incluído e alo-
jamento no hotel.

7º DIA HOI AN / DANANG / SIEM REAP (CAMBOJA)  
Pequeno-almoço buff et no hotel. Tempo livre durante 
a manhã. Almoço incluído. Transporte ao aeroporto de 
Danang. Chegada, formalidades de embarque e saída 
em voo regular com destino a Siem Reap. Chegada, 
assistência e transporte ao Hotel Sokha Angkor 
Resort***** ou similar. Alojamento e jantar no hotel.

8º DIA SIEM REAP / ANGKOR WAT / LUANG PRABANG 
(LAOS)   Pequeno-almoço buff et no hotel. Saída para 
visita da jóia da coroa Khmer: o complexo de Angkor 
Wat. Almoço incluído. Transporte ao aeroporto de 
Siem Reap. Chegada, formalidades de embarque e 
saída em voo regular com destino a Luang Prabang. 
Chegada, assistência e transporte ao Hotel Hotel 
Grand Luang Prabang**** ou similar. Jantar incluído 
e alojamento no hotel.

9º DIA LUANG PRABANG / CATARATAS DE KUANG SI / 
LUANG PRABANG   De manhã cedo pequeno-almoço 
buff et no hotel. Neste dia visitamos um dos monumen-
tos mais importantes de Luang Prabang, o Wat Visoun. 
Paragens no templo budista de Wat Aham, no centro 
de artesanato têxtil Ock Pok Tok e no Museu Nacional 
– antigo Palácio Real. Almoço incluído. De tarde, con-
tinuação para as Cataratas de Kuang Si, com paragem 
em algumas aldeias de minorias étnicas. Regresso a 
Luang Prabang. Jantar incluído e alojamento no hotel.

10º DIA LUANG PRABANG / GRUTAS DE PAK OU / 
LUANG PRABANG   Ao amanhecer – pelas 6h00 -, 
podemos assistir à colorida cerimónia de Tak Bat, que 
tem lugar diariamente nas ruas de Luang Prabang. 
Regresso ao hotel. Após o pequeno-almoço buff et, visi-
ta de Wat Xieng Thong. Segue-se um passeio num bar-
co tradicional, pelo rio Mekong, para visitar as Grutas 

de Pak Ou. Visitamos algumas aldeias nas proximida-
des, nomeadamente Ban Xang Khai, onde se produz 
vinho de arroz. Almoço incluído. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

11º DIA LUANG PRABANG / HANÓI (VIETNAME)  
Pequeno-almoço buff et no hotel. Tempo livre durante 
a manhã. Almoço incluído. Transporte ao aeroporto de 
Luang Prabang. Chegada, formalidades de embarque 
e saída em voo regular com destino a Hanói. Chegada, 
assistência e transporte ao Hotel Pan Pacifi c***** ou 
similar. Jantar incluído. Alojamento no hotel.

12º DIA HANÓI / BAÍA DE HALONG   Pequeno-almoço 
buff et no hotel. Saída para este, em direção à Baía de 
Halong. Chegada e embarque no junco – barco tradi-
cional – para um inesquecível passeio. Almoço a bor-
do. De tarde, admire o pôr-do-sol sobre a baía, parti-
cipe numa aula de culinária ou divirta-se na esplanada 
do bar com happy hour. Jantar incluído. Noite a bordo.

13º DIA BAÍA DE HALONG / HANÓI   Pequeno-almoço 
ligeiro a bordo. Navegação pelo espetacular cenário, 
onde as ilhas emergem do tranquilo mar cor de es-
meralda. Visita de uma das grutas típicas da Baía de 
Halong. Brunch a bordo. Desembarque e transpor-
te para Hanói. Chegada e alojamento no Hotel Pan 
Pacifi c***** ou similar. Ao fi nal da tarde, assistimos 
a um extraordinário espetáculo de marionetas sobre 
água. Jantar incluído. local. Alojamento no hotel.

14º DIA HANÓI / ISTAMBUL   Pequeno-almoço buf-
fet no hotel. Visita da cidade começando pelo Templo 
da Literatura. Almoço incluído. Segue-se o Templo de 
Ngoc Son. Continuação em riquexó até à Cidade Antiga, 
para conhecer as suas “36 Ruas”. Jantar incluído. Em 
hora a indicar localmente transporte ao aeroporto. 
Formalidades de embarque e saída em voo regular da 
Turkish Airlines com destino a Istambul. Noite e refei-
ções a bordo.

15º DIA ISTAMBUL / LISBOA OU PORTO   Chegada, 
formalidades de trânsito e continuação da viagem, em 
voo regular, para o aeroporto de destino. Chegada. 
FIM DA VIAGEM

DATAS DE PARTIDA de 
lisboa e porto

visitas:  HO CHI MINH | DELTA DO MEKONG 
| TÚNEIS DE CU CHI | HUÉ | HOI AN | 
DANANG | SIEM REAP | ANGKOR WAT | 
LUANG PRABANG | CATARATAS KHUANG SI | 
GRUTAS PAK OU | BAÍA DE HALONG | HANOI

ABRIL 22*

JUNHO 2
JULHO 5
AGOSTO 4
SETEMBRO 1 29
*A partida de abril tem 16 dias de viagem e um itinerário diferente. Consulte 

itinerário detalhado em nortravel.pt

preço desde por pessoa em duplo*: € 4.298
*O preço indicado é válido para a partida de abril (valores sujeitos a alterações 

no ato da reserva).

SIMULE O PREÇO E DISPONIBILIDADE PARA AS RESTANTES DATAS 
em nortravel.pt e reserve na sua agência de viagens
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CIRCUITOS EXCLUSIVOS

CONTRASTES DE CUBA - VOOS ESPECIAIS

À DESCOBERTA DE CABO VERDE

TUDO INCLUIDO 
(CONFORME ITINERÁRIO)

GUIA EXCLUSIVO
9 10 13 7

dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

TUDO INCLUIDO 
(CONFORME ITINERÁRIO)

GUIA EXCLUSIVO
8 7 13 7

dias visitas REFEIÇÕES P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA

VISITAS: HAVANA | PINAR DEL 
RIO | CIENFUEGOS | TRINIDAD 
| SANTA CLARA | VARADERO | 
CAYO BLANCO (Opcional)

JUNHO 3 10 17 24
JULHO 1 8 15 22 29
AGOSTO 5 12 19 26
SETEMBRO 2 9 16 23

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.859 
*O preço indicado é válido para todas as partidas (valores sujeitos a alterações 

no ato da reserva).

DATAS DE PARTIDA DE LISBOA E 
PORTO

VISITAS: ILHA DE SANTIAGO | 
ILHA DE SÃO VICENTE | ILHA DE 
SANTO ANTÃO

Junho 3  10
Julho 15  22  29 
Agosto 5  12  19  26 
Setembro 2  9  30 

preço desde por pessoa em duplo*: € 1.812 
 *O preço indicado é válido para a partida de 3 de junho (valores sujeitos a 

alterações no ato da reserva).

GRANDES VIAGENS

• 1º DIA PORTUGAL / ILHA DE SANTIAGO / CIDADE VELHA
• 2º DIA PRAIA / ASSOMADA / SERRA DA MALAGUETA / TARRAFAL / PRAIA
• 3º DIA voo ILHA DE SANTIAGO / ILHA DE SÃO VICENTE
• 4º DIA MINDELO / BAÍA DAS GATAS / MONTE VERDE / CALHAU / MINDELO
• 5º DIA barco ILHA DE SÃO VICENTE / ILHA DE SANTO ANTÃO (VISITA)
• 6º DIA barco ILHA DE SANTO ANTÃO / ILHA DE SÃO VICENTE
• 7º DIA ILHA DE SÃO VICENTE (MINDELO-VISITA)
• 8º DIA ILHA DE SÃO VICENTE / PORTUGAL
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CABO VERDE - VOOS ESPECIAIS
ESTADIAS 7 NOITES

Ilha do Sal 
Partidas de Lisboa
Todas as sextas de 7 de julho a 8 de setembro 
Partidas do Porto
Todas as sextas de 2 de junho a 29 de setembro

POR PESSOA EM DUPLO EM 
TUDO INCLUIDO, DESDE* € 850
* O preço indicado é válido para a saída do Porto a 22 setembro para o Hotel 

Halos - simulação efetuada a 2 março - sujeito a alteração

Ilha da Boa Vista
Partidas do Porto
Todas as quintas de 22 de junho a 14 de setembro
POR PESSOA EM DUPLO EM 
TUDO INCLUIDO, DESDE* € 1.022
* O preço indicado é válido para a saída do Porto a 14 setembro, para o Hotel 

Riu Karamboa - simulação efetuada a 2 março - sujeito a alteração

CONDIÇÕES GERAIS E SEGUROS INCLUIDOS EM 
NORTRAVEL.PT OU NA SUA AGÊNCIA DE VIAGENS


