
        

 

Dia 11: Fátima / Lisboa 
Café da manhã no hotel e visita a Santarém. Depois, traslado ao aeroporto de 

Lisboa. 
 
 
 

 
 

Grupos Valores a partir de Suplemento Sgl. 

 

20-29 1.225 350 

30-39 1.075 350 

40-49 1.000 350 

 
 
 
Itinerário 

Cidade Hotéis Previstos Noites 

Lisboa Olissipo Marquês de Sá 2 

Fátima Hotel Santa Maria 1 

Castelo de 

Vide 

Hotel Sol e Serra 2 

Porto Hotel Ipanema 1 

Santiago de 

Compostela 

Hotel Compostela 1 

 
 
O pacote inclui: 
Acomodação com meia pensão nos hotéis mencionados; Ônibus para os traslados; 

guia em português; 1 gratuidade a partir de 20 pessoas pagas. 
 

O pacote não inclui: 
Gorjetas e gratificações; comidas e bebidas não mencionadas, gastos pessoais. 

 

Informações importantes: 
Disponibilidade sob consulta e preços sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

 

Dia 1: Lisboa 
Chegada ao aeroporto de Lisboa, com recepção por representante da Osiris. Tour 

pela cidade com visita por suas charmosas praças, Igrejas e bairros e parada para 

almoço. Após o almoço, o tour continua pela cidade e mais tarde check-in, jantar e 

pernoite no hotel. 

 
Dia 2: Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril 
Café da manhã no hotel e saída para mais um city tour por Lisboa, incluindo 

lugares como a Igreja da Mãe de Deus, Igreja de São Roque e o Museu de Arte 

Sacra. Após almoço em restaurante local, passeio por Sintra, um distrito da época 

medieval declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Retorno à Lisboa com parada 

em Cascais e Estoril. Jantar e pernoite no hotel. 

 

Dia 3: Lisboa / Évora / Castelo de Vide 
Café da manhã no hotel e saída para visitar Évora, ao sul de Portugal. No caminho, 

parada na Estátua do Cristo Rei, com uma vista deslumbrante. Chegando em 

Évora, visita ao Templo Romano de Diana, Catedral e outros monumentos. Após o 

almoço, saída para à cidade medieval de Marvão e ao Castelo de Vide. Jantar e 

pernoite no hotel.  

 

Dia 4: Castelo de Vide / Tomar / Fátima 
Café da manhã no hotel e visita à aldeia do Castelo de Vide. O tour continua por 

Tomar, outra cidade histórica patrimônio da Unesco, e depois saída para Fátima, 

cidade mundialmente famosa por ser um centro de peregrinação.  Jantar e 

pernoite no hotel. 

 

Dia 5: Fátima 
Café da manhã no hotel e manhã livre na cidade, com possibilidade de assistir a 

cerimônias religiosas. Após o almoço, saída para Alcobaça e Óbidos, cidades 

históricas ao redor. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.  

 

Dia 6: Fátima / Batalha / Coimbra / Porto 
Café da manhã no hotel e saída para Batalha, cidade história da região. Almoço e 

city tour em Coimbra. Depois, saída para Porto, com jantar e pernoite no hotel. 

 

Dia 7: Porto 
Café da manhã no hotel e dia completo de city tour pela cidade, com visita à lugares 

como Ribeira do Douro, Igreja de São Francisco etc. Jantar e pernoite no hotel 

 

Dia 8: Porto / Guimarães / Braga / Santiago de Compostela 
Café da manhã no hotel e saída para Guimarães e Braga, cidades históricas com 

relevância religiosa. Saída para Santiago de Compostela, a terceira cidade mais 

importante de peregrinação do mundo. Jantar e pernoite no hotel. 

 
Dia 9: Santiago de Compostela 
Café da manhã no hotel e dia completo de visita pela cidade, incluindo lugares 

como a Catedral da cidade. Almoço livre e jantar e pernoite no hotel. 

 

Dia 10: Santiago de Compostela / Fátima 
Café da manhã no hotel e saída para Fátima. Jantar e pernoite no hotel. 
 

 

Reservas ou maiores informações: 
 Ricardo.ferreira@osiris.pt 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

CAMINHOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
BY OSIRIS TRAVEL 

11 Dias / 10 Noites 

Preços e Condições (em  euros por pessoa) 


