De 30 de Setembro a
10 de Outubro /18

ROTEIRO DETALHADO:
1º DIA – 30 de Setembro – Brasil / Lisboa (Portugal)
Em horário a ser determinado, encontro com a equipe DNIPRÓ
GOLD no Aeroporto Afonso Pena de Curitiba de onde
partiremos com destino final Lisboa. Voando Azul.
VOOS:
AD 5201 30 SET CWB / VCP 14:45 15:45
AD 8750 30 SET VCP / LIS
17:05 06:55 +1
2º DIA – 01 de Outubro – Lisboa
Após a chegada em Lisboa e procedimentos de imigração,
seguiremos em transfer privativo até o Hotel Mundial 4*. Nosso
hotel possui excelente localização bem no centro da capital de
Portugal com fácil acesso aos principais atrativos turísticos,
shoppings, restaurantes, cafés e lojas.
Tarde livre para descanso no Hotel.
3º DIA - 02 de Outubro – Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril /
Lisboa
Após café da manhã no hotel, sairemos para um City Tour por
Lisboa. A cidade mais populosa de Portugal oferece uma
infinidade de atrativos turísticos, Museus, Igrejas históricas,
Mirantes com paisagens lindíssimas, charmosas ruas e praças
de comércio, muitos prédios e monumentos históricos como a

Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos, além de várias
opções de lojas e restaurantes.
Após o tour, teremos tempo livre para almoço no mercado 24
de Julho, onde teremos a disposição diversos restaurantes
servindo deliciosos pratos locais.
No período da tarde vamos visitar a famosa Vila de Sintra
(Patrimônio da Humanidade pela UNESCO), construída no
centro das colinas da Serra de Sintra. A região encanta com
seus Palácios requintados, residências com fachadas históricas
e jardins decorativos. Vamos visitar o Palácio da Pena e
apreciar belíssimas paisagens do alto da serra. Encerraremos a
tarde visitando as regiões de Cascais e Estoril, famosas por
suas praias, fortalezas e casarões históricos.
Retorno ao hotel e noite livre.
4º DIA – 03 de Outubro – Lisboa / Óbidos / Alcobaça /
Nazaré / Batalha / Coimbra
Após café da manhã no Hotel, check-out e saída com destino à
Óbidos. Vamos caminhar pela cidade medieval cercada por
uma muralha e visitaremos a Igreja de Santa Maria.
Continuaremos a viagem para Alcobaça, onde vamos conhecer
a Igreja e Mosteiro da cidade, um edifício histórico em estilo
gótico datado de meados 1.178. Vamos até Nazaré, uma
pequena vila típica de pescadores, onde vamos visitar o
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mirante e poder apreciar uma bela vista do Oceano Atlantico e
da Praia de Nazaré.
Seguindo viagem, visitaremos o Mosteiro de Santa Maria da
Vitória em Batalha. Ao final da tarde chegaremos em Coimbra
onde vamos nos hospedar no Hotel Vila Galé 4*. Hospedagem
e tempo livre para descanso.
5º DIA – 04 de Outubro – Coimbra / Aveiro / Porto
Após café da manhã no Hotel, vamos fazer um tour panorâmico
por Coimbra, observando o grande Rio Mondego, os conventos
de Santa Clara, Sé Velha e Igreja de Santa cruz, entre tantos
outros pontos turísticos da cidade. Ao final do tour, vamos
visitar a prestigiada Universidade de Coimbra que formou
mestres ilustres em várias áreas da sociedade.
Partiremos com direção à Aveiro, cidade conhecida pelos
canais onde navegam as gôndolas tradicionais da região.
Continuação até a cidade do Porto. Após a chegada,
acomodação no Hotel Vila Galé Porto 4*, tempo livre para
descanso.
6º DIA – 05 de Outubro – Porto
Após café da manhã no Hotel, vamos fazer um City Tour pela
linda cidade do Porto, a segunda maior cidade de Portugal.
Vamos poder ver a Sé, Praça da Liberdade onde está à estátua
de D. Pedro IV (D. Pedro I no Brasil), Igreja da Torre dos
Clérigos e o forte chamado de “Castelo do Queijo”. Visita ao
Palácio da Bolsa, destacando o seu magnífico Salão Árabe e
cruzeiro em barco de turismo pelo Rio Douro, admirando os
bairros típicos e o centro histórico Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Encerramos nosso tour nas Caves Ferreira com
degustação o Famoso Vinho do Porto.
Restante da tarde e noite livres para atividades pessoais.
7º DIA – 06 de Outubro – Porto / Braga / Guimarães / Peso
da Régua
Café da manhã no Hotel. Partida para Braga, onde visitaremos
o Santuário do Bom Jesus e um faremos um tour panorâmico
pela cidade, que possui a mais antiga Catedral de Portugal.
Continuaremos a visita na cidade de Guimarães, a cidade berço
da nacionalidade portuguesa. Vamos caminhar pela cidade
histórica, admirando suas muralhas e casas antigas, terminado
com uma visita ao Castelo de Guimarães e Solar de Mateus.
Após a chegada em Peso da Régua, acomodação no Hotel
Régua Douro 4*. Tempo livre para descanso.

8º DIA – 07 de Outubro – Peso da Régua / Viseu / Fátima
Após café da manhã no Hotel, sairemos em tour panorâmico
por Peso da Régua, podendo apreciar lindas paisagens do Vale
do Rio Douro, considerado Patrimônio Paisagístico da
Humanidade. Depois do tour seguimos viagem até Viseu, onde
caminharemos pelo centro histórico, conhecendo a Rua Direita,
Sé e Igreja da Misericórdia. Partida para Fátima.
Após a chegada em Fátima, visitaremos o famoso Santuário de
Fátima, que foi construído em razão das aparições da Virgem
de Fátima em 1.917 aos três Pastorinhos na Aldeia de Aljustrel.
Visitaremos também “Valinhos” a Casa onde viveram os três
pastorinhos que tiveram as visões da Virgem de Fátima. Após
as visitas, tempo para compras e atividades pessoais. Para
aqueles que tiverem interesse, recomendamos a Procissão das
Velas no início da noite.
Acomodação no Hotel Santa Maria 4*.
9º DIA – 08 de Outubro – Fátima / Tomar / Évora / Lisboa
Café da manhã no Hotel, check-out do Hotel e saída com
destino a Tomar, onde visitaremos a o Convento de Cristo, que
possui uma arquitetura única. Continuaremos a viagem até
Évora, onde vamos conhecer a Catedral, Portas de Moura,
Praça do Giraldo e Igreja de São Francisco.
Seguimos viagem até Lisboa. Após a chegada em Lisboa,
acomodação no Hotel Mundial 4*. Noite livre.
10º DIA – 09 de Outubro – Lisboa
Café da manhã no Hotel.
Dia livre para aproveitar Lisboa à sua maneira, tirar fotos e
fazer as últimas compras.
À noite teremos um jantar (incluso) especial de despedida do
grupo.
11º DIA – 10 de Outubro – Lisboa / Curitiba (Brasil)
Café da manhã no Hotel. Check-out e saída com destino ao
Aeroporto de Lisboa. Voo para destino final Curitiba.

VOOS:
AD 8751
AD 4361

10 OUT
10 OUT

LIS / VCP 11:50 18:05
VCP / CWB 21:45 22:50
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PREÇO E CONDIÇÕES POR PASSAGEIRO
(em apartamento duplo)

Parte terrestre:
SINAL: EUR 749,00 (via depósito bancário)
+ 9X EUR 112,00 (cartão de crédito ou cheques)
ADICIONAL PARA APARTAMENTO SINGLE: EUR 496,00
Obs.: Valores em reais calculados de acordo com o câmbio do
dólar turismo do dia do fechamento da viagem.
Parte aérea: Curitiba / São Paulo / Lisboa / São Paulo /
Curitiba – Classe Econômica
SINAL DE BLOQUEIO: USD 75,00 (Depósito em reais na
conta).
SALDO: USD 820,00 + Taxas de Embarque USD 166,00 –
Parcelados em até 10x sem juros no cartão de crédito.
As taxas de embarque cairão juntamente com a primeira
parcela.
Valor total por passageiro: USD 1.061,00
SERVIÇOS INCLUSOS – PARTE TERRESTRE
 Guia acompanhante da Dnipró Gold desde Curitiba;
 Ônibus privativo para o Grupo, com guia em
Português;
 City Tour nas cidades visitadas;
 4 noites com café da manhã em Lisboa;
 1 noite com café da manhã em Coimbra;
 2 noites com café da manhã na cidade do Porto;
 1 noite com café da manhã em Peso da Régua;
 1 noite com café da manhã em Fátima;
 1 jantar em Lisboa para o grupo (bebidas incluídas);
 Palácio da Pena em Sintra;
 Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça;
 Mosteiro de Santa Maria da Vitória – Batalha;
 Universidade – Coimbra;
 Palácio da Bolsa – Porto;
 Caves Ferreira – visita + degustação;
 Passeio de barco pelo Rio Douro no Porto;








Santuário Bom Jesus do Monte - Braga;
Solar de Mateus – Vila Real;
Santuário de Fátima;
Convento de Cristo – Tomar;
Taxas das cidades;
Transporte de UMA MALA de no máximo 23 Kg por
passageiro;

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS - PARTE TERRESTRE
 Entradas em passeios, Museus, Teatros, Igrejas,
Santuários, etc, durante todo o roteiro, exceto as
marcadas como inclusas;
 Bebidas e despesas de caráter pessoal;
 Refeições não mencionadas como inclusas;
 Extras de caráter pessoal, e tudo que não estiver
especificado no item “serviços inclusos - parte
terrestre”;
 Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário
diferente do grupo;
 Carregadores de malas nos aeroportos, hotéis,
estações de trem, etc;
 A tradicional gorjeta (não obrigatória), ao guia
permanente no final da viagem e motoristas de ônibus;
 Gastos com passaporte e vacinas;
 Seguro Viagem (Consulte tarifas para seguro com
cancelamento).
O Grupo 7 Maravilhas de Portugal, tem data confirmada
e serviços devidamente sinalizados pela Agência Dnipró
Gold, mas fica estipulado que o grupo só viajará com um
mínimo de 25 passageiros pagantes. No caso de
cancelamento da saída do Grupo, o sinal será devolvido
integralmente.
CANCELAMENTO
No caso de cancelamento por parte do passageiro, as
seguintes taxas de cancelamento da parte terrestre serão
rigorosamente cobradas:
 De 74 a 57 dias antes do embarque
 De 56 a 29 dias antes do embarque
total do pacote (parte terrestre);

US$ 350,00
50% do valor
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 De 28 a 15 dias antes do embarque
total do pacote (parte terrestre);
 Menos de 15 dias antes do embarque
do pacote (parte terrestre);

75% do valor
100% do valor

E qualquer taxa ou multa de cancelamento cobrada
pelos hotéis e outros fornecedores terrestres. Os
valores destas multas aumentam substancialmente na
medida em que o cancelamento acontece mais perto da
data de embarque, podendo chegar a 100% do valor total.
Uma previsão das possíveis multas será fornecida a
pedido. No caso de cancelamento após o início da
viagem, devolveremos somente os valores que
conseguirmos recuperar dos fornecedores envolvidos.
Solicite Tarifa de Seguro Viagem com Cancelamento.
ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
Todas as tarifas publicadas em nossas tabelas de preços
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, seja em
função do aumento do custo de qualquer um dos itens que
compõem a viagem ou de alterações dos câmbios. No
caso de alterações cambiais nos países que visitaremos
ou quaisquer mudanças no mercado financeiro global que
forcem mudanças de valores, imediatamente serão
comunicadas aos passageiros do grupo.
ADVERTÊNCIAS
Os passaportes brasileiros deverão ter uma validade de
pelo menos 6 meses além da data do final da viagem.
Não são necessários vistos para Ucrânia e Polônia para
cidadãos brasileiros.

Faremos os procedimentos de reservas de acordo com a
ficha cadastral enviada pelos passageiros e qualquer
alteração por nome ou documentação errada
(sobrenomes, alteração de nome por estado civil, etc),
implicará em custos extras para o passageiro. Por essa
razão solicitamos que a ficha cadastral esteja com o nome
completo, conforme o passaporte que será utilizado na
viagem.
MARCAÇÃO DE ASSENTOS / UTILIZAÇÃO DE MILHAS
/ UP –GRADE PARA EXECUTIVA
As tarifas de grupo não dão direito à marcação
específica de assentos nas aeronaves, somente
designam um bloco de assentos ao grupo e qualquer
alteração deve ser solicitada diretamente no check-in no
aeroporto sujeito a disponibilidade de lugares e regras da
Companhia Aérea (inclusive sujeito a cobrança de taxas
por marcação de assento).
Lembramos que utilização de milhas para up-grade para
assentos em executiva deverá ser feito diretamente pelo
passageiro com a Cia Aérea (sujeito às regras da
Companhia Aérea).
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM
A documentação de viagem (Bilhetes aéreos, vouchers de
serviços, etiquetas e fitas de bagagem, seguro viagem),
será entregue aproximadamente de 15 a 20 dias antes do
início da mesma.

FAÇA JÁ SUA RESERVA!
www.dniprogold.com.br
lucas@dniprogold.com.br
41 9 9112-1268
41 3077-0488

