
24 MAR – 02 ABR 2018

(10 dias – 09 noites)

PORTUGAL Semana Santa 2018

Lisboa

Porto

Sintra

Fátima

Santiago de Compostela

Braga – Semana Santa

Fátima

ÓbidosAlcobaça
Batalha

Lisboa – Sintra - Óbidos – Alcobaça – Batalha – Porto – Santiago de 
Compostela (SPAIN) – Braga – Fátima - Lisboa
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Óbidos Porto

Lisboa – Sintra - Óbidos – Alcobaça – Batalha – Porto – Santiago de Compostela – Braga – Fátima - Lisboa

8 Refeições   |   10 Dias

Hotéis 3* SUP e 4* 

24 MAR LISBOA

Chegada a Lisboa e translado para o hotel. Resto do dia livre. Alojamento 

em Lisboa.

25 MAR LISBOA/BELÉM/SINTRA/CASCAIS/LISBOA

Café da manhã no hotel e partida de ônibus para Belém com visita

panorâmica em Lisboa. Em Belém, paragem junto à Torre de Belém e

Padrão dos Descobrimentos. Seguimos para o Mosteiro dos Jerónimos

(ingresso incluído), um dos mais importantes monumentos nacionais,

declarado Património da Humanidade pela UNESCO, para uma visita

guiada. Tempo livre para prova dos famosos Pastéis de Belém. Seguimos

para Sintra uma das mais emblemáticas vilas portuguesas nas colinas da

Serra de Sintra preenchida de uma grande variedade de edifícios

históricos e sublimes paisagens. Almoço em restaurante típico. Após o

almoço visitamos o Palácio de Sintra (ingresso incluído), e o centro histórico

de Sintra com as suas belas ruas calcetadas, repletas com lojas e cafés.

Regresso a Lisboa com passagem por Cascais. Jantar e alojamento no

hotel em Lisboa.

26 MAR LISBOA/ÓBIDOS/ALCOBAÇA/BATALHA/PORTO

Café da manhã no hotel e check-out. Partida em direção ao Porto com

paragem em alguns dos locais mais emblemáticos portugueses. Fazemos

uma primeira visita na Vila Medieval de Óbidos, rodeados de séculos de

história gravada em todo o seu património arquitetónico, histórico e

religioso, que a vila guarda entre as suas muralhas, onde temos

oportunidade de realizar uma prova da famosa Ginja de Óbidos.

Continuamos a nossa viagem rumo à cidade de Alcobaça onde

disfrutamos de um agradável almoço em restaurante típico e doçaria

conventual. Após o almoço faremos uma curta caminhada para uma

visita ao Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, igualmente conhecido

como Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça, uma das primeiras

fundações monásticas cistercienses em território português, tendo sido

iniciada a sua edificação em 1178 pelos monges de Cister. Classificado

pela UNESCO desde 1989 e como Monumento Nacional, pelo IPPAR e a 7

de Julho de 2007, foi eleito como uma das sete maravilhas de Portugal.

Deixamos Alcobaça e partimos em direção à vila da Batalha para visitar o

Mosteiro de Santa Maria da Vitória, mais conhecido como Mosteiro da

Batalha (ingresso incluído), importante monumento nacional que integra o

Património da Humanidade da UNESCO, desde 1983. Mandado erguer em

1386 por D. João I de Portugal, como resultado do cumprimento de uma

promessa feita por este aquando da vitória na batalha de Aljubarrota

(Batalha Real), a qual garantiu a independência de Portugal, sobre o reino

de Castela.

Continuamos a nossa viagem até ao Porto, a cidade invicta, a segunda

maior cidade portuguesa. Jantar e alojamento em hotel no Porto.

27MAR PORTO

Café da manhã no hotel. Iniciamos a manhã com uma caminhada

guiada pelas ruas do Porto, passando por importantes locais como a

livraria Lello, a Estação de Comboios de São Bento e a Torre dos Clérigos,

até chegarmos às margens do Rio Douro na zona histórica da Ribeira,

onde avistamos a famosa ponte Luis I. Resto do dia livre*. Alojamento em

hotel no Porto.

* OPCIONAL: Passeio de barco pelas 6 pontes com visita às Caves e prova

de vinho do Porto, sob suplemento –25€/pessoa.

28 MAR PORTO/SANTIAGO DE COMPOSTELA (Spain)/BRAGA

Café da manhã no hotel e check-out. Partimos rumo a Espanha, para

Santiago de Compostela, um dos mais importantes destinos de

peregrinação cristã internacional. Visita à Catedral de Santiago (ingresso

incluído) onde se encontra o túmulo de Santiago Maior, um dos Apóstolos

de Jesus Cristo. Tempo livre para almoço e visita ao centro histórico. Ao

final do dia regressamos a Portugal, rumo a Braga fundada no tempo dos

romanos como Bracara Augusta, uma das mais antigas cidades

portuguesas e cristãs do mundo e um dos maiores centros religiosos de

Portugal. Tempo livre para participação nas atividades da Semana Santa.

Jantar e alojamento em hotel em Braga.

29 MAR BRAGA

Após o café da manhã no hotel visitamos os Santuários do Bom Jesus

santuário católico dedicado ao Senhor Bom Jesus e o Santuário de Nossa

Senhora do Sameiro um dos centros de maior devoção mariana em Portugal,

a seguir aos importantes Santuários de Fátima e da Mãe Soberana (Loulé –

Algarve). Regresso ao centro de Braga. Restante tempo livre para

participação nas atividades da Semana Santa. Jantar e alojamento em hotel

em Braga.

30 MAR BRAGA

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para participação nas

atividades da Semana Santa. Jantar e alojamento em hotel em Braga.

31MAR BRAGA/FÁTIMA

Café da manhã no hotel e check-out. Partimos rumo a Fátima onde visitamos

durante a manhã a aldeia de Aljustrel, para conhecermos as origens dos três

Pastorinhos de Fátima: Lúcia, Jacinta e Francisco, através da visita às suas

casas e os importantes locais das aparições do anjo, Valinhos (local da 4ª

aparição de Nossa Senhora em 1917) e o Santuário de Fátima, importante

local de peregrinação, edificado no local onde, em 1917 na Cova da Iria, se

deram as aparições de Nossa Senhora aos três Pastorinhos. Visita a

importantes locais como a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

onde se encontram os túmulos dos Pastorinhos de Fátima, a Basílica da

Santíssima Trindade e a Capela das Aparições. Almoço em restaurante típico.

Restante dia livre para atividades religiosas e de carater pessoal. Alojamento

em Fátima.

01 APR FÁTIMA

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades religiosas e

de caracter pessoal. * Alojamento em Fátima.

* OPCIONAL: visita livre a Tomar, com transporte ida e volta desde Fátima.

Partida de Fátima às 09h00 e regresso de Tomar às 13h00. Sob suplemento -

10€/pessoa (a realização está sujeita a um mínimo de 10 participantes).

02 APR FÁTIMA/LISBOA

Café da manhã no hotel e check-out. Partida para Lisboa, para o centro

da cidade ou aeroporto, dependendo das horas dos voos e preferência
dos clientes. * FIM DA VIAGEM

Lisboa

Lisboa - Cristo Rei

Doçaria Conventual

Lisboa

ACTIVIDADES OPCIONAIS:

Passeio de barco pelas 6 pontes com

visita às Caves e prova de vinho do

Porto(€25/pessoa).

Visita livre a Tomar, com transporte

ida/volta desde Fátima (€10/pessoa).

Porto

*NOITE EXTRA E LISBOA

Opcional – sob suplemento

(consulte-nos)

(Translado para o aeroporto não

incluído)
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PORTUGAL 2018

Semana Santa

O PREÇO INCLUI

8 Refeições |10 Dias

Hotéis 3* SUP e 4*

Ingressos 

incluídos
(Total 40€ p/ 

pessoa)

Palácio de Sintra

Mosteiro dos Jerónimos

Mosteiro da Batalha

Catedral de Santiago

Lisboa – Sintra - Óbidos – Alcobaça – Batalha – Porto – Santiago de Compostela – Braga – Fátima - Lisboa

- Despesas de carater pessoal;

- Taxas locais em Lisboa (1€/noite/pessoa) e no Porto (2€/noite/pessoa);

- Serviço de maleteiros nos Hotéis (opcional – 15€/pessoa);

- Ingressos: Castelo e Convento de Tomar e para os claustros no Mosteiro de Alcobaça;

O PREÇO NÃO INCLUI

€1.060 
Quarto Duplo

€1.205 
Quarto Individual

Preços por pessoa

- Translados de chegada e partida (à exceção

da noite extra em Lisboa)

- Circuito em ônibus de Turismo, durante todo o 

roteiro; 

- Guia interprete oficial durante 7 dias; 

- 8 Noites de hospedagem em hotéis de 3* sup e 

4*, com base em quartos duplos ou individuais:  

(2 Noites em Lisboa, 2 no Porto, 3 em Braga e 2 

em Fátima);

- 8 Refeições, de acordo com o itinerário:

(3 em Restaurantes Típicos e 5 em Hotéis);

- Ingressos em:

- Lisboa: Mosteiro dos Jerónimos

- Batalha : Mosteiro da Batalha

- Catedral de Santiago de Compostela

- Prova de Licor de Ginja em Óbidos.

Castelo de Óbidos

8 Refeições 

Incluídas

3 em Restaurantes Típicos

5 em hotéis

A realização do roteiro está sujeito

a um mínimo de 20 participantes.

O cliente deverá contratar seguros
de vida, saúde, assistência
médica-hospitalar, farmacêutico e
por extravio e danos à bagagem,
sendo da responsabilidade da
seguradora e não da GWT TOURS
qualquer dano à integridade física,
saúde e valores dos seus
passageiros.
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POLITICA DE PRIVACIDADE

A GWT tours compromete-se a tratar a sua Informação Pessoal com a máxima
privacidade, confidencialidade e segurança.

ORGANIZAÇÃO

A organização e gestão das viagens e atividades incluídas no programa são da

responsabilidade da GWT TOURS Unipessoal, Lda. com sede em Alcobaça,
Portugal.

RESERVAS

No ato da reserva, será cobrado ao cliente o valor necessário para que a
mesma possa ser efetuada, nunca inferior a 50% do preço total em
programação da GWT TOURS e em função das condições estabelecidas
quando serviços prestados por segundos. Os restantes 50% deverão ser
liquidados até 15 dias antes do início do serviço, salvo indicação expressa de
outro prazo. Se a inscrição tiver lugar a 30 dias ou menos da data do início do
serviço, o preço total do mesmo deverá ser pago no ato da reserva, ficando a
confirmação de todos os serviços sujeita à obtenção de confirmação por parte
dos fornecedores.

A GWT Tours reserva-se o direito de anular qualquer reserva cujo pagamento não
tenha sido efetuado nas condições acima mencionadas. As reservas só se
consideram confirmadas mediante o envio dessa informação pela GWT tours.

PREÇO

Os preços dos programas estão cotados em Euros com base nos custos dos
serviços e taxas vigentes, pelo que estão sujeitos a alteração, sempre que se
verifique uma alteração cambial ou outro imprevisto de força maior. Sempre que
se verifique uma alteração ao preço, o cliente será imediatamente informado

podendo optar dentro do prazo estabelecido, por aceitar o aumento verificado
ou anular a sua inscrição nos mesmos termos e condições que os previstos na
rubrica “alterações e cancelamentos”.

ALTERAÇÕES E CANCELAMENTOS

Quando a viagem esteja dependente de um número mínimo de participantes a
GWT tours reserva-se o direito de cancelar a reserva caso o número mínimo de
participantes não se verifique, sendo o cliente informado por escrito do
cancelamento no prazo de 8 dias.

Se por factos alheios à GWT tours esta ficar impossibilitada de cumprir algum
serviço essencial constante do programa, o cliente poderá cancelar a sua
reserva, sendo imediatamente reembolsado de todas as quantias pagas ou
aceitar uma alteração de programa e possível variação de preço.

Por razões alheias à GWT tours poderá alterar a ordem dos percursos, modificar
as horas de partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de
categoria e localização similar, informando o cliente da alteração.

Caso seja permitido pelos vários fornecedores envolvidos no programa em
questão, o cliente poderá mudar a sua reserva para uma outra viagem ou outra
eventual alteração, ficando sujeito a despesas de alteração. Caso não seja
possível, o mesmo fica sujeito às despesas previstas na rubrica "Despesas de

Cancelamento".

DESPESAS DE CANCELAMENTO

O cliente poderá cancelar a reserva em qualquer momento, devendo
comunicar por escrito à GWT tours essa intenção, ficando a devolução das
quantias pagas sujeitas a dedução dos seguintes gastos:

1. Gastos de gestão para a obtenção das reservas e ainda uma percentagem
que pode ir até 50% do preço total. Quando o cancelamento for efetuado a
menos de 1 semana da realização do serviço incorre em100% de gastos.

2. Gastos não reembolsáveis por parte dos prestadores de serviços
(nomeadamente hotéis, transportes terrestres, marítimos e visitas
acompanhadas).

3. Gastos com as passagens aéreas quando estiverem sujeitas a condições
específicas e não possam ser reembolsadas após emitidas.

DOCUMENTAÇÃO

O cliente deverá possuir a sua documentação pessoal ou familiar atualizada e
em ordem, (passaporte, bilhete de identidade, ou cartão de cidadão,
autorização para menores, vistos, certificado de vacinas e outros eventualmente
exigíveis).

A agência declina qualquer responsabilidade pela perda, roubo, extravio de
documentos pessoais do cliente, recusa de concessão de vistos ou a não
permissão de entrada ao cliente em Portugal ou país estrangeiro, sendo ainda
da conta do cliente todo e qualquer custo que tal situação acarretar.

Viagens na União Europeia: os clientes de países comunitários deverão possuir o
respetivo documento de identificação civil. Os clientes de países não
comunitários devem consultar informação específica quanto à documentação
necessária para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos
países de origem.

Viagens fora da União Europeia: os clientes de países comunitários deverão
possuir o respetivo documento de identificação civil (passaporte) e visto se
necessário. Os clientes de países não comunitários devem consultar informação
específica quanto à documentação necessária para realização de viagem
junto das embaixadas/ consulados dos países de origem.

Lisboa

Lisboa

CascaisCONDICÕES GERAIS - GWT

Cascais Cabo da Roca

SEGURO

O cliente deverá contratar seguros de vida, saúde, assistência médica-hospitalar,
farmacêutico e por extravio e danos à bagagem, sendo da responsabilidade da
seguradora e não da GWT TOURS qualquer dano à integridade física, saúde e
valores dos seus passageiros.

Em viagens para a União Europeia, é obrigatório a comprovação de meio de

sustento para permanência naquele território no período da viagem e de seguro
de saúde com cobertura de €30.000, os quais deverão ser de inteira
responsabilidade do passageiro.

REEMBOLSOS

Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços não
utilizados pelo cliente.

A não prestação por parte da GWT tours de serviços previstos no programa e caso
não seja possível a substituição por outros equivalentes, confere ao cliente o
direito a ser reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços previstos e o
dos efetivamente prestados.

A GWT tours não se responsabiliza por problemas provocados por causas naturais,
politicas, acidentes rodoviários, greves de terceiros, guerras ou atos de terrorismo e
outros motivos de ordem maior ou atrasos, alterações ou cancelamentos de
trajetos aéreos devido a motivos técnicos, mecânicos ou meteorológicos, que
impossibilitem a realização dos serviços no tempo previsto e sobre os quais a GWT
TOURS Unip, Lda. não tem qualquer controlo.

RECLAMAÇÕES

As reclamações deverão ser apresentadas por escrito à GWT tours no prazo
máximo de 30 dias após o termo da prestação dos serviços, devendo comunicar a

insatisfação aos fornecedores de serviços durante o percurso da viagem, exigindo-
se dos mesmos documentos informando a ocorrência em causa, de outra forma
não serão aceites pela GWT tours.

ALOJAMENTO

As categorias indicadas dos estabelecimentos, estão de acordo com critérios e
classificações locais, as quais poderão variar de país para país.

Os hotéis indicados no programa estão sujeitos a alteração, podendo ser
substituídos por outros de categoria similar. Se, por motivos de força maior não for
possível alojamento no local previsto, serão alojados a cidade mais próxima em
hotéis de igual categoria ou superior.

O preço apresentado é por pessoa e está baseado numa ocupação dupla, com
casa de banho privada. Não havendo quartos triplos os hotéis colocam por norma
uma cama extra que pode não ser de qualidade idêntica às restantes do quarto
ou nos quartos equipados com duas camas ou casal, estas serão as únicas
disponibilizadas para o uso em triplo.

Salvo exceções de check-in/out, os quartos podem ser utilizados a partir das 14h
do dia de chegada e deverão ser deixados livres até às 12h do dia de saída.

REFEIÇÕES

O total das refeições incluídas no programa serão servidas de acordo com os
horários e menus indicados para todos os participantes.

HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA

As horas de partida e de chegada estão indicadas na hora local do respetivo país,
podendo por isso ser sujeitas a alteração. As horas indicadas no itinerário são
aproximadas.

O horário de partida acordado deverá ser respeitado para que seja assegurado o
serviço, declinando qualquer responsabilidade daí resultante.

Qualquer alteração do horário do voo deverá ser comunicada com 24h de
antecedência por email ou telefone, caso contrario a agência não irá assumir
qualquer responsabilidade.

A GWT tours não se responsabiliza por qualquer reclamação e respetivo reembolso
ao cliente quando a informação referente a horários de voos for fornecida de
forma errada ou insuficiente por parte do cliente.

BAGAGEM

No transporte durante o circuito, em caso de dano na bagagem, a reclamação
deverá ser feita por escrito ao transportador, informando a GWT tours
imediatamente após a realização do transporte e verificação do dano.

Bagagem especial – qualquer bagagem/volume com características específicas

(pranchas de surf, sacos de golf, cadeiras de rodas, malas de transporte de
animais, entre outras), serão sempre consideradas bagagem especial e deverão
ser previamente comunicadas junto com a suas dimensões e peso à GWT tours,
caso contrário a agência poderá recusar o transporte das mesmas.

Responsabilidade sobre valores - a GWT tours não se responsabiliza por danos, furto
de bagagem, documentos ou outros objetos de valor, ocorridos durante a
viagem, pelo que recomenda especial cuidado com a bagagem e a solicitar
junto dos hotéis informações sobre a existência de cofres para guarda destes.

TRASLADOS IN/OUT

Não incluem guia, apenas motorista. O mesmo irá permanecer no local de pick-up
até 60 minutos após a hora prevista. Para atrasos superiores poderá não aguardar
pelos passageiros, que deverão efetuar o transporte até ao hotel por meios
próprios, sem direito a reembolso dos serviços não utilizados.


