
SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2017:
Maio: 14*  |  Junho: 15*, 25* 
Julho: 09*, 23*  |  Agosto: 06*, 20*
Setembro: 07*, 17*

1° DIA - BRASIL / LISBOA (PORTUGAL)
Apresentação no aeroporto com destino a Lisboa.

2° DIA - LISBOA
Chegada a Lisboa, a belíssima capital de Portugal. Lisboa é, 
simultaneamente, a capital e a maior cidade de Portugal. Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto de Lisboa até o Hotel INCLUSO. Acomodação 
e hospedagem no hotel. Noite livre. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro 
encontrará os passageiros no Hotel. 

3° DIA - LISBOA
Café da manhã AMERICANO no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium. 
Saída para visita panorâmica de meio dia por Lisboa, conhecendo os 
principais pontos turísticos da cidade: o Bairro Baixo, a Praça do Marquês 
do Pombal, o Parque Eduardo VII, a Praça do Rossio, o Bairro da Alfama 

com suas ruas estreitas, o Monumento aos Descobridores, a Torre de 
Belém e o Mosteiro dos Jerônimos. Passaremos pelo Mosteiro dos 
Jerônimos e visitaremos o Museu dos Coches (ENTRADA INCLUSA) para 
vermos a maior coleção do mundo de carros e carruagens antigas. Após 
a visita ao Museu, faremos uma parada “estratégica” na Fábrica de Pastéis 
de Belém, que fica ao lado do Museu dos Coches, onde degustaremos 
(INCLUSO) um delicioso pastel de Belém com uma “bica” (em bom 
português; “cafezinho expresso”). O passeio termina no hotel. Tarde livre. 
À noite, JANTAR INCLUSO no Hotel onde degustaremos um delicioso 
prato local de Bacalhau, no Tour Premium. 

4° DIA - LISBOA / ESTORIL / CASCAIS / SINTRA /LISBOA
Após o café da manhã AMERICANO no Tour Classic e BUFÊ no Tour 
Premium, saída para passeio panorâmico de dia inteiro por Estoril, 
Cascais e Sintra. Veremos a desembocadura do Rio Tejo e continuaremos 

Lisboa - 3 noites | Fátima - 1 noite | Braga - 1 noite | Santiago de Compostela - 1 noite | Porto - 3 noites | 
Salamanca - 1 noite | Madrid - 3 noites

PORTUGAL E ESPANHA
15 dias e 13 noites

Baixa Temporada 2017:
Outubro: 12*, 22*

Baixa Temporada 2018:
Março 30*  | Abril: 22*

Vista do Palácio Real - Madrid

* Datas de saída selecionadas nas       
   quais esse Tour pode ser realizado em    
   ambas versões: Premium ou Classic!
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até Estoril, um luxuoso núcleo residencial e cosmopolita, com destaque 
para seu cassino e os charmosos jardins. Prosseguiremos até Cascais, 
com tempo livre para apreciarmos o mar e uma bela vista da fortaleza 
que protege a cidade. Visita a Sintra, cidade que encantou reis e inspirou 
poetas. Tempo livre para almoço (NÃO INCLUSO). Regresso ao hotel em  
Lisboa ao fim do passeio e noite livre. 

5° DIA - LISBOA / ÓBIDOS / BATALHA / FÁTIMA
Café da manhã AMERICANO no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium e 
saída com destino a Fátima. Durante o percurso faremos uma parada em 
Óbidos, pequeno povoado muito pitoresco, com suas ruas brancas, seu 
castelo e pequenas lojas. Finalizada a visita a Óbidos continuaremos com 
destino a cidade de Batalha, imenso mosteiro que comemora a batalha 
que deu a Independência de Portugal em relação ao Reino de Castela. 
Visita ao Mosteiro de Batalha com ENTRADA INCLUSA. A continuação 
saída com destino a Fátima. Chegada em Fátima. JANTAR INCLUSO no 
Hotel no Tour Premium. Noite livre.

6° DIA - FÁTIMA / COIMBRA / AVEIRO / BRAGA
Após café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour 
Premium, saída para a cidade de Braga. Durante a viagem, passaremos por 
Coimbra para visitarmos a Biblioteca da antiga Universidade (ENTRADA 
INCLUSA). Esta instituição portuguesa de ensino superior foi fundada 
em 1290 pelo Rei Dionísio (Dinis), o Lavrador, apenas um século depois 
da fundação da nação portuguesa. Esta é a Universidade mais antiga de 
Portugal e a mais conhecida fora de suas fronteiras. Continuaremos a 
nossa viagem passando por Aveiro, cidade famosa por seus canais e pelos 
delicioso doce regional “ ovos - moles “. Finalmente chegaremos à cidade 
de Braga. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

7° DIA - BRAGA / VIANA DO CASTELO / SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium 
e saída para visita panorâmica por Braga, onde subiremos ao Santuário 
do Bom Jesus no funicular mais antigo da Europa, com funcionamento à 
base de motor à água! O santuário é belíssimo. As flores e os azulejos que 
adornam a escadaria também são de uma grande beleza. Almoçaremos 
(ALMOÇO INCLUSO) em um tradicional Restaurante do Minho onde a 

comida é deliciosa e farta. Finalizada a visita, continuaremos com destino 
a Santiago de Compostela com breve parada na famosa Viana do Castelo, 
que conta com uma fortaleza e um importante porto de pescadores. 
Chegada em Santiago de Compostela (Espanha). Acomodação e 
hospedagem no hotel. Noite livre.

8° DIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA / GUIMARÃES / PORTO
Após o café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour 
Premium, saída para caminharmos por uma das cidades com mais história 
da Europa. Desde a Idade Média, Santiago de Compostela é a parada final 
de todos os peregrinos que visitam o túmulo de São Tiago. Visita à famosa 
Praça do Obradoiro, com entrada em sua Catedral. Finalizada a visita 
continuação com destino ao Porto com parada na cidade de Guimarães, 
a primeira capital de Portugal, onde faremos uma visita panorâmica ao 
Palácio dos Duques de Bragança (ENTRADA INCLUSA). Chegada no Porto.
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

9° DIA - PORTO
Após o café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour 
Premium, visita panorâmica à cidade do Porto. Esta cidade é a segunda 
cidade mais importante do país, seu centro é Patrimônio da Humanidade. 
Passaremos pela Ribeira, pelo Castelo do Queijo e pela Praça da Liberdade, 
onde se encontra a estátua de Dom Pedro IV de Portugal (Dom Pedro I do 
Brasil). Visita a uma adega, onde será explicado como são produzidos os 
famosos vinhos do Porto (ENTRADA INCLUSA). A tarde e noite serão livres 
para continuar descobrindo esta bela cidade e para fazer compras no seu 
variado comércio.

10° DIA - PORTO / PESO DA RÉGUA / PORTO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊno Tour Premium. 
Saída para visitar Peso da Régua, indo pelo Vale do Rio d’Ouro, seguiremos 
viagem por belas e charmosas paisagens até Pinhão, e Peso da Régua, 
conhecida por ladeiras e vales repletos de vinhedos. Em Peso da Régua, 
encontra-se a sede do Instituto do Vinho do Porto, organização fundada 
em 1932 e que se encarrega de controlar a qualidade da produção dos 
vinhos da região. Finalizada a visita regresso ao Porto. Noite livre.

Vista Aérea com Praça do Comércio - Lisboa
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11° DIA - PORTO / VISEU / CELORICO DA BEIRA / CIDADE RODRIGO 
(ESPANHA) / SALAMANCA
Após o café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour 
Premium, saída com destino a Salamanca na Espanha. No caminho 
visitaremos a cidade de Viseu, caminhando conheceremos o centro 
histórico onde se destaca a rua Direita, a Sé e a Igreja da Misericórdia. 
A seguir continuaremos viagem passando por Celorico da Beira, vila 
Portuguesa ao norte da Serra da Estrela, que é considerada a capital do 
mais famoso queijo Português: o Queijo da Serra da Estrela. Já na Espanha, 
antes de chegar em Salamanca, passaremos por Cidade Rodrigo, cidade 
famosa pela festa de Carnaval. Finalmente chegaremos na encantadora 
Salamanca, famosa por seu clima alegre de cidade universitária e pela 
importante arquitetura renascentista. Acomodação e hospedagem no 
hotel. Noite livre.l

12° DIA - SALAMANCA / ÁVILA / SEGÓVIA / MADRID
Café da manhã BUFÊ e saída para uma visita panorâmica por Salamanca, 
imponente cidade fundada no século XII. Conheceremos a Universidade 
de Salamanca, a importante Plaza Mayor, a Catedral Nueva e Vieja, a 
curiosa Casa das Conchas, trata-se de um Palácio do século XVI que tem 
a sua fachada toda coberta de “vieiras” (um tipo de molusco comestível 
com concha), o símbolo de Santiago. Finalizada a visita continuaremos 
viagem pelo circuito das cidades Patrimônio da Humanidade. No caminho 
conheceremos a cidade de Ávila, toda cercada por uma imponente 
muralha do século XI com uma ponte romana de quase 2.000 anos. 
Antes de chegar em Madrid conheceremos a cidade de Segóvia, com 
sua Catedral Gótica do século XVI e o Aqueduto Romano construído no 
século I, em Segóvia visitaremos o seu Alcázar com INGRESSO INCLUSO. 
Por fim, chegaremos em Madrid, a capital da Espanha. Acomodação e 
hospedagem no hotel. Noite livre.

13° DIA - MADRID
Café da manhã BUFÊ e saída para uma visita panorâmica por Madrid, uma 
das mais fascinantes cidades da Europa. Passaremos pela Plaza Mayor, o 
coração da cidade antiga de Madrid; o impressionante e luxuoso Palácio 
Real, onde viveram os Reis da Espanha, e onde até hoje se celebram 
recepções e festas com a participação dos Reis; a Catedral de San Isidro; a 
Plaza de Espanha; a Gran Via, uma das mais famosas Avenidas de Madrid; 
a grandiosa Puerta de Alcalá; a tradicional Plaza de Cibeles, com a sua 
fonte, considerada um dos cartões postais da cidade; o Museu del Prado 
e a Plaza de Toros Monumental, a mais importante de Espanha. A tarde e 
noite serão livres para explorar todo o fascínio desta cidade. 

14° DIA - MADRID
Café da manhã BUFÊ. Hoje o dia será livre. Sugerimos conhecer muitos 
outros atrativos que Madrid oferece, tais como o Estádio Santiago 
Bernabeu, que é o Estádio do Real Madrid, ou visitar OPCIONALMENTE 
a famosa cidade amuralhada de Toledo. JANTAR INCLUSO no Tour 
Premium em um tradicional restaurante de Madri. 

15° DIA - MADRID/BRASIL
Café da manhã BUFÊ no hotel. Traslado SEM ASSISTENTE do Hotel até o 
aeroporto de Madri INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol;

• Ingresso INCLUSO no Museu dos Coches;
• Ingresso INCLUSO na Biblioteca da Antiga Universidade de Coimbra;
• Visita INCLUSA a uma adega de Vinho do Porto na cidade do Porto;
• Visita INCLUSA ao Palácio dos Duques de Bragança em Guimarães;
• Visita INCLUSA ao Mosteiro de Batalha;
• Visita INCLUSA ao Alcázar em Segóvia;

• 04 refeições INCLUSAS: jantar em Lisboa com Bacalhau, 01 jantar em 
Fátima, 01 almoço no Minho e 01 jantar em Madri;

• Degustação INCLUSA de um delicioso pastel de Belém com uma “bica” 
(cafezinho expresso) em Lisboa; 

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
PORTUGAL E ESPANHA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições inclusas (conforme indicado abaixo), o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

CIDADE  HOTEL  CAT
Lisboa  Mundial  P
Fátima  Santa Maria  P
Braga  Mercure Braga Centro P
Santiago de
Compostela  AC Palacio del Carmen PS
  NH Collection Santiago PS
Porto  Crowne Plaza 
  (Ex - Tiara Atlantic Porto) PS
  Porto Palácio  
  Congress & SPA PS
Salamanca  Alameda Palace  PS
Madrid  Paseo del Arte 
  (ex-Husa)  P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Lisboa e de 
Madri até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Hospedagem

Refeições

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA DE PREÇOS CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA 
TARIFAS ESPECIAIS PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.Fonte de Cibeles e Palácio das Comunicações - Madrid
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TOUR CLASSIC
PORTUGAL E ESPANHA

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos!

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, turística 
superior e primeira, INCLUSO café da manhã AMERICANO, CONTINENTAL 
ou BUFÊ, dependendo do hotel;

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol;

• Ingresso INCLUSO no Museu dos Coches;
• Ingresso INCLUSO na Biblioteca da Antiga Universidade de Coimbra;
• Visita INCLUSA a uma adega de Vinho do Porto na cidade do Porto;
• Visita INCLUSA ao Palácio dos Duques de Bragança em Guimarães;
• Visita INCLUSA ao Mosteiro de Batalha;
• Visita INCLUSA ao Alcázar em Segóvia; 

• Degustação INCLUSA de um delicioso pastel de Belém com uma “bica” 
(cafezinho expresso) em Lisboa; 

• 01 almoço no Minho;

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE. 

CIDADE  HOTEL   CAT
Lisboa  Roma  T
Fátima  São José  T
Braga  João Paulo 2º T
  Confort Inn Braga T
Santiago de
Compostela  Exe Area Central T
  Congreso  T
Porto  Bessa Porto  T
  Ac Porto  T
  Quality Inn
  Praça da Batalha T
  HF Tuela Porto T
Salamanca  Dalba Salamanca T
  Gran Hotel Corona Sol T 
Madrid  AC Aravaca  TS
  Praga  TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas como inclusas 
no Tour Classic;
• Ingressos e Passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Lisboa e de 
Madri até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

Hospedagem

Refeições

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA DE PREÇOS CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA 
TARIFAS ESPECIAIS PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Tradicional dançarina de Flamenco
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