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1º. Dia  (Sáb) – GUIMARÃES / GONDOMAR / COIMBRA 

Partida de Guimarães com destino a Matosinhos. Início de visita guiada ao novo Terminal de Cruzeiros de Leixões, distinguido 
com o galardão de Edifício do Ano de 2017. Se ao longe a obra desperta curiosidade, vista de perto é avassaladora. Um postal 
de boas vindas entre a terra e o mar. Prosseguimos viagem através da margem esquerda do rio Douro, até Gondomar, a  
“Capital da Ourivesaria”. Com o acompanhamento de um(a) guia local, iniciaremos o circuito “Rota da Filigrana”. Descubra a arte 
por detrás de um artigo de luxo, entre uma tradição milenar e o contemporâneo. Almoço buffet. Não esquecendo a 
espiritualidade, iremos visitar a Igreja do Bonfim. Templo para admirar e silenciar. Revela-se uma das mais bonitas e imponentes 
igrejas da cidade do Porto. Continuação para Coimbra, a cidade dos poetas e do fado, terra de Inês de Castro e do rei D. Pedro, 
personagens históricos que viveram a mais famosa e, provavelmente, a mais trágica história de amor portuguesa. Instalação no 
hotel. Em hora a determinar, saída para jantar num restaurante com Fado. Se o fado é considerado a canção da alma 
portuguesa, o Fado de Coimbra, é seguramente, a música que marca o ritmo do coração da cidade dos estudantes. Regresso ao 
hotel e alojamento. 
 

2º. Dia (Dom) – COIMBRA / FÁTIMA / GUIMARÃES 

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmente, prosseguimos viagem para FÁTIMA. Tempo livre para 
compromissos religiosos. Continuação para a Praia da Vieira de Leiria. Almoço buffet em local paradisíaco, com os sabores 
tradicionais da rica gastronomia do litoral português. Tempo livre para passear na marginal desta lindíssima praia de areia 
dourada, ou simplesmente sentir a brisa do mar numa esplanada frente ao Atlântico. De volta ao autocarro, iniciaremos a viagem 
de regresso por Aveiro, cidade dos canais e dos “ovos-moles”, apreciado doce regional e continuação por Albergaria, Porto e 
Guimarães. Chegada prevista às 20h30. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

           (mínimo 40 participantes) 

PARTIDAS    (Comparência 15 minutos antes) PREÇO POR PESSOA          

07h30 – PEVIDÉM     (Igreja de S. Jorge) Em quarto Duplo ……………………………………………………………….. 175,00€ 

07h45 – GUIMARÃES  (Hotel Ibis) Em quarto Individual  ……………………………………………………… 200,00€ 

08h00 – GUIMARÃES   (Campo da Feira) Criança 3-10 anos c/2 Adultos………………………………………………… 115,00€     

Serviços Incluídos: Transporte em autocarro de grande turismo; Alojamento no hotel previsto ou similar; 1 Pequeno-almoço: 2 Almoços buffet; 1 

Jantar c/Fado; Bebidas em todas as refeições (água e vinho da casa); Visita guiada ao novo Terminal de Cruzeiros de Leixões; Circuito Rota da 

Filigrana com guia local; Visita à Igreja do Bonfim-Porto, Visita a Fátima; Todas as visitas mencionadas no programa como incluídas; 

Acompanhamento e assistência durante toda a viagem; Seguro de viagem; IVA à taxa em vigor. 

Serviços não incluídos: Extras pessoais e outros serviços não mencionados expressamente como incluídos. 

INSCRIÇÕES: 75,00€ por pessoa. RESTANTE PAGAMENTO: 10 dias antes do início da viagem. 

Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido. 

FADO DE COIMBRA 
2 e 3 Fevereiro 2019 
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