
     
 
 
 
 
 

 

                 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
          

       
 
 
 
 

      Sábado – Guimarães / Almada / Lisboa  

 Partida para Santa Maria da Feira (pausa) e continuação para Almada. Almoço buffet. De tarde, visita guiada à Base Naval do 
Alfeite onde teremos a oportunidade de visitar um navio da Marinha Portuguesa. Continuação para Lisboa. Instalação em hotel 3* 
situado na Av. de Roma. Prosseguimos para o Parque Eduardo VII para podermos apreciar o Mercado de Natal e encontrar alguns 
presentes originais para distribuir por aqueles de quem mais gosta. Poderá ainda deambular pela lendária Avenida da Liberdade, 
até ao Terreiro do Paço, e degustar uma excelente cerveja no Museu da Cerveja. Em hora a determinar, saída para Jantar no Real 
Fado. O ambiente de tradição e requinte das antigas cocheiras do Palácio de Belém. Vamos Saborear a cozinha tradicional 
portuguesa ao som dos acordes da Guitarra Portuguesa. Regresso ao hotel. Alojamento.  

   

 Domingo – Lisboa / Torres Vedras / Guimarães 
 Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para visita guiada ao Museu Nacional de Arte Antiga , o mais importante museu de arte 

dos séculos XII a XIX em Portugal, ao acolher a mais relevante colecção pública de arte antiga do país.  Após a visita, partimos 
para Belém. Tempo livre para podermos apreciar ou comprar os famosos Pastéis de Belém.  Continuação para Torres Vedras. 

 No Moinho do Paul, iremos degustar um Almoço Buffet, com as especialidades da genuína gastronomia Saloia. Em hora a indicar, 
regresso aos locais de embarque com breve paragem durante o percurso. Chegada prevista a Guimarães às 20h30.   

 FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.             

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Preços por pessoa em euros 
                                 (mínimo 35 participantes) 

Em  quarto duplo 190,00 

Em Quarto Individual 210,00 

Criança 03-11 anos c/2 Adultos 125,00 

                                     Partidas 
                             (comparência 15 minutos antes)    
07h15 – PEVIDÉM           – Igreja de S. Jorge 
07h30 – GUIMARÃES     – Hotel Ibis 
07h45 – GUIMARÃES     – Campo da Feira 
 

Não Inclui: 

- Todos os serviços não mencionados expressamente como incluídos 
ssas c 

               Serviços Incluídos 
- Transporte em autocarro de grande turismo 
- Alojamento no hotel previsto ou similar (3*) 
- 1 Pequeno-almoço buffet 
- 2 Almoços buffet 
- 1  Jantar c/ Fado 
- Bebidas de acompanhamento às refeições (água e vinho da casa) 
- Transfer Hotel / Real Fado / Hotel 
- Visita guiada à Base Naval do Alfeite 
- Visita guiada ao Museu Nacional de Arte Antiga 
- Visita ao Mercado de Natal em Lisboa 
- Todas as visitas mencionadas no programa como incluídas 
- Acompanhamento e assistência GV durante toda a Viagem 
- Taxa turística 
- Seguro Multiviagens 
- IVA à taxa em vigor 
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LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES DO PROGRAMA 



      Rua da Rainha, 40 – r/c   4800-431 Guimarães 
Telf. 253 554 504/5     Fax. 253 547 222   Tlm. 967 607 975 

                                email: geral@guimaraesviagens.com 
website: www.guimaraesviagens.com 

            RNAVT 2670  -  Grupo GEA 

 

INSCRIÇÕES  / PAGAMENTOS: 
- No acto da inscrição o cliente deverá depositar o valor de 80,00€ por pessoa. 
- O restante pagamento deverá ser efectuado até 10 dias antes do início do serviço. 
- Em situações excepcionais, o cliente poderá efectuar o depósito num prazo máximo de 3 dias a contar da data da inscrição. 
  A GUIMARÃES VIAGENS reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas condições      
  acima mencionadas.  
  Não dispensa consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido . 
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