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Portugal com Fátima e Santiago de Compostela 
(De 02/07 a 11/07/2021) 

 
  

 

ROTEIRO  
 

 

02/07/2021 (Sexta) - Maceió – Lisboa - Porto 

 

Encontro com guia acompanhante no aeroporto de Maceió e assistência no embarque em voo 

TAP (TP 28 às 22:45h) com destino à Lisboa (bilhete aéreo não incluso no pacote). 

 

Para voos com saída de outros aeroportos, nosso encontro será no aeroporto do Porto no dia 

03.07.2021. 

 

03/07/2021 (Sábado) – Lisboa - Porto 

 

Chegada em Lisboa às 10:35h e conexão de voo para o Porto (TP 1936). Chegada no Porto 

prevista para 12:55h  

 

Recepção pelo guia local no aeroporto e início do city tour no Porto, que é a segunda maior 

cidade de Portugal. Faremos uma visita a uma das caves onde se fará a degustação do famoso 

vinho do Porto. Passaremos também pela Igreja de São Francisco, pelo Palácio da Bolsa de 

Valores e outros lugares de interesse. Após os passeios, check in no hotel. 

 

 

   

 

 

Caves do vinho do porto Igreja de São Francisco 
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04/07/2021 (Domingo) - Porto – Santiago de Compostela – Porto 

 

Em horário a combinar, saída para visita à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, 

onde conheceremos o Santuário de Santiago de Compostela, um dos mais importantes destinos 

de peregrinação cristã do mundo. 

 

Após tempo livre para atividades a gosto de cada um, retornaremos ao Porto. 

 

05/07/2021 (Segunda) - Porto – Braga - Guimarães – Porto 

 

Café da manhã no hotel. Partida para Braga, visita ao Santuário do Bom Jesus e Sameiro, na 

cidade com a catedral mais antiga de Portugal.  

 

Continuação de viagem à Guimarães, onde faremos um passeio a pé pelo centro histórico e 

conheceremos o belíssimo Castelo de Guimarães.  

 

                                                      
 

 

06/07/2021 (Teça) - Porto – Coimbra - Fátima  

 

Após o café da manhã, check out do hotel e viagem à cidade universitária de Coimbra. Passeio 

guiado nesta cidade, iniciando na Universidade de Coimbra (ingressos incluídos), uma das 

mais antigas da Europa e Patrimônio Mundial da Humanidade. Desceremos a pé até a zona 

histórica da cidade e teremos tempo livre para compras e almoço (não incluído).  

Castelo de Guimarães Santuário do Sameiro 
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Em horário a combinar, seguiremos até a cidade de Fátima. Check in no hotel e visita ao 

Santuário, local das aparições da Virgem em 1917. Visita à Capela das Aparições e à 

Basílica. 

07/07/2021 (Quarta) Fátima – Batalha – Óbidos – Lisboa 

 

Check out do hotel às 10:00h. Seguiremos então para a cidade de Batalha para visita ao 

Mosteiro de Santa Maria da Vitória, mais conhecido como Mosteiro da Batalha. 

 

       
 

 

 

Após o almoço (não incluído), partida para a Vila de Óbidos, onde visitaremos o Castelo de 

Óbidos e a Igreja de Santa Maria. Em horário a combinar, seguiremos até Lisboa. 

Check in no hotel em Lisboa. 

Castelo de Òbidos 

Santuário de Fátima 

 

Paços das Escolas da Univ.  Coimbra 

Mosteiro da Batalha 
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08/07/2021 (Quinta) – Lisboa – Sintra – Cascais – Lisboa 

 

 

 

09/07/2021 (Sexta) – Lisboa  

 

City tour em Lisboa. Passaremos pelos pontos turísticos mais importantes da cidade, visitando 

duas das sete maravilhas de Portugal: a Torre de Belém, e o Mosteiro dos Jerônimos, além 

de outros locais de interesse. Tempo para degustar os Pastéis de Belém (não incluído). 

 

 

   
 

                   

10/07/2021 (Sábado) – Lisboa 

Dia livre 

 

 

Torre de Belém 
Mosteiro dos 

Jerônimos 

Palácio da Pena Pela manhã, iremos conhecer 
Sintra e o Palácio da Pena 
(entrada não incluída) 
 
Após almoço (não incluído), 
regressaremos a Lisboa, 
passando por Cascais 
(parada para passeio a pé) e 
por Estoril. 
 
Ao final da tarde, regresso ao 
hotel. 
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11/07/2021 (Domingo) – Lisboa - Maceió 

 

Manhã livre. Às 12h, check out do hotel e tempo livre até 14:00h, hora do transfer ao aeroporto 

para embarque voo TAP (TP 27 / 17:15h) com destino à Maceió.  

Chegada em Maceió prevista para 21:15h. 

 

Fim dos serviços. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Valor por pessoa em quarto duplo: 895,00 € (Oitocentos e noventa e cinco euros) 

  

Este valor inclui: 

✓ Hospedagem em quarto duplo standard em hotéis de 4 estrelas (no Porto e em Fátima) e 

3 estrelas em Lisboa, com café da manhã incluído; 

✓ Todos os passeios indicados no roteiro; 

✓ Transporte em veículo privativo; 

✓ Serviços de guias locais; 

✓ Serviços de assistência de guia acompanhante desde o Brasil; 

✓ Degustação de vinho do Porto; 

✓ Assistência 24h do Guias Falam Português. 

 

Este valor não inclui: 

✓ Bilhetes Aéreos 

✓ Entradas; 

✓ Taxas hoteleiras; 

✓ Almoços e jantares; 

✓ Serviços de maleteiros; 

✓ Seguro de viagem; 

✓ Gratificações (não obrigatórias, porém recomendadas). 

 

Forma de pagamento: 

 

Na reserva: 505 € a converter em reais para pagamento no cartão de crédito em até 6 vezes 

sem juros. 

 

Na chegada em Portugal: 390 € em dinheiro (euros) 

 

Informações e reservas: 

João Ventura 

Whatsapp 82 98893 4157    Email: contato@guiasfalamportugues.com 
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