
 

 

ESSÊNCIAL DA GALÍCIA E NORTE DE PORTUGAL – 13 DIAS 

SAÍDA: 05.11 A 17.11.2020 

(10 REFEIÇÕES INCLUÍDAS) 

Dia 1 – 05.11.2020 - BELO HORIZONTE / LISBOA / MADRI - 

Traslado ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves - 

CONFINS, para embarque em voo Internacional da TAP com 

destino a Lisboa (traslado de cortesia no ônibus da São José 

Viagens, com o mínimo de 15 pessoas). Jantar a bordo. 

Dia 2 – 06.11.2020 - LISBOA / MADRI - Chegada a Madri. 

Traslado entre o aeroporto de Madri e o hotel. Check-in no 

hotel. Dia livre para visitar a capital moderna e cosmopolita 

de Espanha. Alojamento no hotel selecionado.  

Dia 3 – 07.11.2020 – MADRI – Após o café da manhã tour 

pela Capital Madrilenha, conhecendo seus principais pontos 

turísticos e históricos, a saber. Retorno ao hotel. Tarde e 

noite livres. 

Dia 4 – 08.11.2020 - MADRI / GALÍCIA - Após o café da 

manhã no hotel, traslado a Estação Sul de Madri (estação de 

Ônibus), ponto de partida do circuito. Breves paradas no 

caminho (almoço livre). Chegada ao hotel no final da tarde, 

distribuição dos quartos, jantar e alojamento. 

Dia 5 – 09.11.2020 - SANXENXO / VIGO / CAMBADOS / 

COMARCA DEL SALNÉS / SANXENXO - Café da manhã no 

hotel. Pela manhã partiremos em direção a Vigo, a cidade 

mais importante do sul da Galícia, que se carateriza por ser 

industrial, cosmopolita e jovem. Aqui visitaremos o Mirador 

do Castro, onde teremos uma vista panorâmica perfeita da 

cidade e do importante porto. Regresso ao hotel para 

almoço e à tarde continuaremos para O Salnés e Cambados. 

Começamos com uma visita panorâmica de autorcarro na 

Ilha de Arousa, atravessaremos a ponte de 2 km da qual se 

avista todo o estuário com o pitoresco "Porto do Xufre".  

Depois iremos a Cambados, um lugar nobre com grande 

valor arquitetônico e capital do vinho Albariño. Visita a uma 

quinta vinícola nas Rias Baixas com degustação de vinho 

Albariño. Regresso ao hotel, jantar e alojamento. 

Dia 6 – 10.11.2020 - SANXENXO / NORTE DE PORTUGAL / 

SANTA TECLA / BAIONA / SANXENXO - Café da manhã no 

hotel e saída para excursão de dia inteiro, com almoço 

incluído, ao Norte dePortugal - Santa Tecla - Baiona. 

Começamos por visitar a cidade fronteiriça de Valença do 

Minho, em Portugal, onde teremos tempo livre para 

compras típicas no interior da fortaleza. Continuaremos a 

nossa viagem até à cidade de La Guardia, capital da lagosta. 

Subida ao Mirador do Monte de Santa Tecla (bilhetes 

incluídos) para apreciar a vista da foz do rio Minho no 

Oceano Atlântico e um antigo Castro (de origem celta). 

Partiremos depois para Baiona, um lugar histórico de 

Pontevedra, localizado ao sul das Rias Baixas e protegido do 

mar por uma encantadora baía, que é perfeita para receber 

embarcações de pesca e de recreio. O preservado centro 

histórico de Pontevedra foi declarado Conjunto Histórico-

Artístico em 1951. Destaque para monumentos de interesse, 

como o Parador Nacional Condes de Gondomar, antiga 

fortaleza, também chamado de castelo Monterreal, cercado 

por uma muralha com mais de 3 km. Regresso ao hotel, 

jantar e alojamento. 

Dia 7 – 11.11.2020 - SANXENXO / O GROVE / ISLA DE LA 

TOJA / PONTEVEDRA / COMBARRO / SANXENXO - Café da 

manhã no hotel e saída para visita de meio dia para conhecer 

O Grove, capital do marisco. Incluí um passeio de catamarã 

pela Ria de Arousa para conhecer as "bateas", umas 

plataformas flutuantes onde são criados mexilhões, ostras e 

vieiras. Degustação a bordo de mexilhões e vinho. 

Atravessaremos a ponte do início do século XX que une 



península de O Grove e a ilha de La Toja. Regresso ao hotel 

para almoço e à tarde visitaremos a cidade de Pontevedra 

com um guia oficial em espanhol. Conheceremos a riqueza 

do seu centro-histórico monumental, com a Igreja da Virgem 

Peregrina, padroeira da cidade, as ruínas do Convento de 

Santo Domingo, a Basílica de Santa Maria Mayor do século 

XVI e a Praça de Ferraria com a Igreja de São Francisco. Mais 

tarde seguiremos em direção a Combarro, declarada como 

lugar histórico-artístico pela sua arquitetura típica e 

pitoresca, com mais de 30 celeiros localizados à beira-mar e 

as casas construídas sobre a rocha. Regresso ao hotel, jantar 

e alojamento. 

Dia 8 – 12.11.2020 - SANXENXO / CORUNHA / SANXENXO - 

Café da manhã no hotel e partida para um dia inteiro 

passado na Corunha, com guia oficial em língua espanhola 

(durante meio dia) e com almoço incluído. Corunha é uma 

cidade de grande charme localizada numa península com 

duas baías: numa temos o porto de mar, na outra as praias 

de Orzán e Riazor. Nesta cidade destacamos a Praça de 

Maria Pita, o edifício da Câmara Municipal, a Torre de 

Hércules (o mais antigo farol em funcionamento do mundo 

e declarado Patrimônio da Humanidade em 2009), os jardins 

Méndez-Nuñez, as Galerias de Cristal, entre tantos outros 

pontos de interesse. Tempo livre no centro para conhecer o 

centro histórico e comercial. A Corunha possui uma grande 

variedade de museus como o Arqueológico e Histórico, 

localizado no Castelo de San Antón. Regresso ao hotel, jantar 

e alojamento. 

Dia 9 – 13.11.2020 - SANXENXO / SANTIAGO DE 

COMPOSTELA / SANXENXO - Café da manhã no hotel e saída 

para excursão de dia completo a Santiago de Compostela, 

com guia oficial em espanhol durante dia inteiro. Santiago 

de Compostela é uma cidade Universal, declarada 

Patrimônio Mundial pela Unesco em 1985. A fachada do 

Obradoiro da Catedral preside e domina a praça com o 

mesmo nome, lugar onde os "artesãos da pedra" 

trabalharam entre 1738 e 1750. O coração da Catedral é o 

Sepulcro do Apóstolo Santiago, na cripta localizada sob o 

altar-mor, jazem os restos mortais do apóstolo. Inclui 

degustação de produtos típicos da Galícia. Tempo livre para 

almoçar (não incluído) e para desfrutar das magníficas 

praças e edifícios que circundam a Catedral (Platería, 

Quintana, Azabachería, Palácio Raxoi, etc.). Regresso ao 

hotel, jantar e alojamento. 

Dia 10 – 14.11.2020 - GALÍCIA / MADRI - Café da manhã no 

hotel e partida por volta das 05h00 (salvo outra hora 

indicada pelo assistente local). Breves paragens no caminho 

(almoço não incluído). Chegada a Madri traslado ao hotel. 

Check-in e alojamento no hotel selecionado. 

Dia 11 – 15.11.2020 - MADRI / LISBOA - Café da manhã no 

hotel. Traslado para o aeroporto de Madri, viagem para 

Lisboa. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Tarde e noite 

livres para passeios pela Capital Lusitana com o guia 

Brasileiro acompanhante. Sugerimos Jantar com Show de 

Fados (opcional). 

Dia 12 – 16.11.2020 – LISBOA – Após o café da manhã, com 

o guia Brasileiro acompanhante, faremos um tour 

caminhando pela parte histórica de Lisboa, conhecendo a 

Rua do Comércio, Bairro Alto, Elevador Santa Justa, Café a 

Brasileira, etc. Almoço opcional no Restaurante João do 

Grão, famoso pelo seu bacalhau. 

Dia 13 – 17.11.2020 - Lisboa | Belo Horizonte – Traslado ao 

aeroporto de Lisboa, viagem para Belo Horizonte. Feliz 

viagem de regresso ao Brasil. 

 

Serviços Incluídos: 

 2 Noites em regime de hospedagem e café da 

manhã em Madri. Tranlado desde a chegada e 

partida do e para o aeroporto de Madri. 

 Ônibus de Turismo durante a viagem, desde o 2º ao 

penúltimo dia. 

 6 Noites de hospedagem no regime descrito no 

itinerário do 2º ao penúltimo dia. 

 10 Refeições c/ bebidas incluídas (água/vinho). 

 Guias locais oficiais quando mencionados em 

itinerário em língua espanhola. 

 Assistente no destino durante todo o período do 

circuito de Ônibus de Turismo em espanhol. 

 Entradas no Mirador do monte de Santa Tecla. 

 Passeio de Catamarã pela Ria de Arousa 

(Dependente das condições meteorológicas). 

 2 diárias extras em Lisboa – 15.11 a 17.11 e 

traslados aeroporto; 

 GUIA BRASILEIRO ACOMPANHANTE COM O 
MÍNIMO DE 15 PESSOAS; 

 TRASLADO DE IDA E VOLTA DE CORTESIA PARA O 
AEROPORTO DE CONFINS EM ÔNIBUS DA SÃO 
JOSÉ VIAGENS C/ O MÍNIMO DE 15 PESSOAS; 

 1 BOLSA DE VIAGEM SÃO JOSÉ VIAGENS. 
 

Serviços Excluídos: 

 Tudo o que não está devidamente especificado 

como "Serviços Incluídos". 

 Acompanhamento de guias, exceto se mencionado; 

 Extras de caráter pessoal ao longo de todo o 

itinerário; 

 Extras em visitas e restaurantes que não estão 

especificados nos itens incluídos; 

 Taxas hoteleiras e de serviço (quando especificado); 

 

Hotéis Previstos: 

Hotel em Madri - Hotel Praga - 4**** ou similar; 

Hotel previsto ou similar nas Rias Baixas - Complejo Nuevo 

Astur Spa 3* * *; 

Hotel em Lisboa – à saber. 

 

 



Parte Terrestre – ABREU OPERADORA: 

Preço por pessoa em EURO, a partir de: 

Obs.: Valor de sistema, consultar no dia da compra: 

APTO DUPLO APTO SINGLE E TRIPLO 

EUR 1.146,00 CONSULTAR 

 

Seguro viagem – ABREU OPERADORA: 

Preço por pessoa em DÓLAR: 

USD 60,00 até 70 anos 

 

USD 75,00 a partir de 71 
anos 

 

Parte Aérea – ABREU OPERADORA: 

TP 104 05NOV CNFLIS 1815 #0620     

TP 1028 06NOV LISMAD 0905 1120      

TP 1011 15NOV MADLIS 1005 1020          

TP 103 17NOV LISCNF 1000 1645  

Preço por pessoa em DÓLAR, a partir de:  

Obs.: Valor de sistema, consultar no dia da compra. 

Consultar o valor também na FRONTUR CONSOLIDADORA: 

USD 1.359,00 e taxa de embarque USD 95,00   
(Tarifa Basic – 1 peça de bagagem até 23kg – não marca 
assento) 

 

Formas de pagto – TERRESTRE + AÉREO + SEGURO: 

À vista – 3% de desconto 

A prazo – 10x sem juros nos cartões de crédito e 09x sem 

juros no boleto. 

 

OBS.: 

 TARIFAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E 
ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO; 

 PAGTO COM O CÂMBIO DO DIA; 

 POSSIBILIDADE DE COMPARTIR APTO, PARA 
PESSOAS QUE VIAJAM SOZINHAS; 

 LUGARES LIMITADOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO JOSÉ VIAGENS | OPERADORA ABREU 

TAP PORTUGAL 

 

RUA GOITACAZES, 333 – LOJA 01 – CENTRO 

BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS  

TEL. (31) 2519.6900 - 2531.9300 

www.saojoseviagens.com.br 

 

 


