
Explore os Tesouros do Centro

Partidas diárias exceto Quintas-Feiras e Sábados

De 1 nov 18 a 26 dez 19

Mínimo de 2 participantes

Itinerário: 

1º dia - Lisboa Lisboa, Torres Vedras, Óbidos, Coimbra, Curia, Sangalhos, 

2º dia - Lisboa / Torres Vedras / Óbidos / Coimbra Carregal do Sal, Viseu, Santar, Mangualde, Aveiro e Porto

3º dia - Coimbra / Curia

4º dia - Curia / Sangalhos / Carregal do Sal / Viseu

5º dia - Viseu / Santar / Mangualde / Viseu

6º dia - Viseu / Aveiro / Porto

7º dia - Porto

8º dia - Porto

Preços por pessoa:

Partida Apartamento duplo Apartamento individual

01 nov 18 a 23 dez 18 + 24 fev a 29 mar € 713 € 1.100

24 a 29 dez 18 + 30 mar a 24 abr +  27 out a 26 dez 19 € 782 € 1.237

30 dez a 23 fev € 689 € 1.049

25 abr a 26 ago + 26 set a 26 out € 869 € 1.411

27 ago a 25 set € 888 € 1.450

Serviços Incluídos: 

Traslado de chegada, em privado, do aeroporto de Lisboa até ao hotel selecionado ou similar;

Sete noites de alojamento, incluindo café da manhã;

Seis visitas regulares a quintas de produção vinícola, incluindo a prova dos vinhos locais;

Três almoços, em quintas, com base em menu fixo com três pratos, vinho da casa e café;

Entrada no Museu da Vista Alegre e respectiva Capela (ílhavo);

Entrada no Palácio dos Condes de Anadia (Mangualde);

Passeio de barco regular no Porto;

Traslado de saída, em privado, do hotel selecionado ou similar até ao aeroporto do Porto.

Serviços Excluídos:

Transportes durante todo o itinerário (exceto traslados mencionados no 1º e no último dia do itinerário);

Guias acompanhantes;

Extras de caráter pessoal, durante todo o itinerário;

Extras nas visitas e restaurantes, que não estejam especificados nos itens incluídos;

Taxas hoteleiras, onde aplicável;

Noites extras, as quais serão cotadas sob medida;

Bilhete aéreo internacional desde o Brasil até ao destino e vice versa;

Taxas de aeroporto.

Hotéis Previstos

Lisboa:

Hotel Mundial – 4**** ou similar

Coimbra:

Hotel Vila Galé Coimbra – 4**** ou similar

Curia:

Hotel Curia Palace – 4**** ou similar

Viseu:

Hotel Palácio dos Melos – 4**** ou similar

Porto:

Hotel Teatro - 4**** ou similar

Visitando:

Programa base (8 dias / 7 noites)

Categoria Primeira


