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JORDANIA E ISRAEL
Dois destinos absolutamente impactantes, de uma força histórica arrebata-
dora, mergulhados numa espiritualidade capaz de emocionar qualquer um, e 
de cenários verdadeiramente indescritíveis com visitas a  Amã / Monte Nebo 
/ Madaba / Mukawir / Wadi Musa / Petra / Mar Morto / Jerash / Galileia 
(Tiberíades) Monte Tabar / Nazaré / Canaã / Jerusalém / Tel Aviv.

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO 
11 DIAS / 8 NOITES / 18 VISITAS e 18 REFEIÇÕES



1º DIA - LISBOA OU PORTO/ ISTAMBUL/ AMÃ 
Comparência no respetivo aeroporto 3 horas an tes da partida para formalidades de 
embarque assistidas. Parti da em voo da Turkish, via Istambul, com destino a Amã. 
Refeição a bordo. 

2º DIA - AMÃ / PETRA
Chegada a Amã ao início da madrugada (cerca da meia noite), assistência pelo guia 
privativo de língua portuguesa que acompanha a viagem do aeroporto de chegada no 2° 
dia, até à fron teira com Israel no 4° dia. Transporte ao Hotel Mina Tyche****, ou similar. 
Alojamento. Peque no-almoço buffet no hotel. Saída em direção ao Monte Nebo, o lugar 
mais venerado da Jordânia, onde se crê que Moisés morreu e foi enterrado, e de onde 
se tem uma vista panorâmica do Vale do Jordão, do Mar Morto, Jericó e Jerusalém. Se-
guimos para Madaba, Cidade dos Mosaicos, para visita à Igreja de São Jorge, onde se 
destaca um antigo mapa bizantino da Terra Santa em mosai cos, que data de 571 d.C.. 
Almoço incluído em restaurante local. Continuação até à cidade de Mukawir, onde visi-
tamos as ruínas da famosa fortaleza do Rei Herodes, o Grande - Machaerus. No entanto, 
a maior atração deste lugar é sem dúvida a fantástica vista panorâmica que nos é pro-
porcionada. Seguimos viagem até à aldeia de Wadi Musa.Jantar e alojamento no Hotel 
Hayat Zaman*****, ou similar, em Petra. 

3º DIA - PETRA / MAR MORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída em di reção à cidade do Império Nabateu, um 
laborio so povo árabe, que viveu na Jordânia há mais de 2000 anos, e que deixou um legado 
cultural enorme. Petra está considerada Património da Humanidade pela UNESCO e foi, 
nos seus tem pos áureos, admirada pela cultura refinada, arquitetura imponente e engen-
hoso complexo de diques e canais. Possibilidade de um breve passeio a cavalo (opcional 
não incluída no pre ço). Da visita destacamos: o “Khazneh” - Tesou ro esculpido de pedra 
rosada, cuja fachada foi utilizada nas filmagens de um dos filmes de ln dianaJones -, a via 
Romana, o Teatro Romano, o túmulo de Corinto e o Palácio de Petra. Almoço incluído em 
restaurante local. Ao fim do dia se guimos para o Mar Morto. Jantar e alojamento no Hotel 
Holiday lnn Dead Sea ****, ou similar.

4º DIA - MAR MORTO / JERASH / TIBERÍADES (ISRAEL)
Pequeno-almoço buffet no hotel. Parte da manhã livre para desfrutar das águas do Mar 
Morto. A viagem continua para Jerash,onde se encontra a segunda cidade mais visitada 
depois de Petra conhecida como uma das cidades provinciais melhor conservadas do 
Império Romano, muitas vezes chamada como a Pompeia do Oriente. Podemos visitar 
o Cardo Maximus, com as famosas colunas, até chegar à Praça Oval. Almoço incluído 
em restaurante local. Continuação para a fronteira. Mudança de guia local privativo e 
transporte até ao lado israelita. Assistência pelo guia privativo de língua portuguesa que 
acompanha a viagem até ao aeroporto de saída. Após as formalidades fronteiriças, a via-
gem continua para Tiberíades. Jantar e alojamento no Hotel Ron Beach****, ou similar.

5º DIA - TIBERÍADES / MAR DA GALILEIA / MONTE TABOR / TIBERÍADES
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para o Monte das Bem Aventuranças, lugar do 
Sermão da Montanha de Jesus. À beira do lago, vi sita a Tabgha, lugar da multiplicação 
dos pães e dos peixes. Continuação até Cafarnaum, chamada a “Cidade de Jesus”, onde 
visitare mos as ruínas da casa de S. Pedro e as ruínas de uma antiga sinagoga construída 
no sécu lo IV. Almoço em restaurante local. De tarde, saída em direção ao Monte Tabor, 
para visitar a igreja da Transfiguração. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

6º DIA - TIBERÍADES / CANAÃ / NAZARÉ / COSTA DO MEDITERRÂNEO
JERUSALÉM
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída em di reção a Jerusalém, com passagem pela 
aldeia de Canaã da Galileia, lugar onde teve lugar o 
primeiro milagre de Jesus, convertendo a água em vinho, antes de chegarmos a Nazaré. 
Visi ta da Basílica da Anunciação e a carpintaria de José. A viagem continua para a costa 
norte até Caesarea Marítima, cidade construída pelo Rei Herodes “O Grande”. Visita 
ao teatro romano, o hipódromo e o aqueduto. Almoço incluído em restaurante local. 
Continuamos para Je rusalém. Chegada e breve explicação sobre a cidade. Alojamento e 
jantar no Hotel Grand Court****, ou similar.

TERRA SANTA E A MAGIA DO DESERTO



7º DIA - JERUSALÉM / CIDADE VELHA / BELÉM / JERUSALÉM
Pequeno-almoço buffet no hotel. Iniciamos este dia com uma visita à Esplanada do 
Templo - sempre que não coincida com o momento de oração dos muçulmanos e sujeito 
a condições de segurança -, lugar onde se encontrava o primeiro e o segundo Templo de 
Jerusalém. Seguem-se as 14 estações da Via Dolorosa, terminando na Igreja do Santo 
Sepulcro.
Tempo livre no Shuk (mercado árabe). De seguida viajamos até Belém. Chegada e 
almoço incluído em restaurante local. De tarde, visita à Igreja da Natividade, a Gruta 
do Nascimento de Jesus e ao Campo dos Pastores. Regresso a Jerusalém. Transporte ao 
hotel. Jantar e alojamento.

8º DIA - JERUSALÉM / EMAÚS / ABU GOSH / EIN KAREM / JERUSALÉM
Pequeno-almoço buffet no hotel. Começamos este dia com uma magnífica vista 
panorâmica de Jerusalém, a partir do Monte das Oliveiras. Seguimos depois em direção 
à aldeia de Abu Gosh, aldeia árabe nas montanhas de Jerusalém - um dos lugares 
identificados como Emaús -, com destaque para as ruínas da igreja Benediti na da 
Ressurreição, do séc. XII. Visitamos o Vale dos Mártires, onde se encontra o Pergaminho 
de Fogo ou Rolo de Fogo, monumento de Natan Rapaport, sobrevivente do holocausto 
e artista reconhecido, que ergueu monumentos em Is rael, Varsóvia e Nova Jersey. Este 
monumento é um testemunho dos caminhos do povo judeu, desde o holocausto até à 
fundação do Estado 
de Israel. Almoço em restaurante local. De tar de, visita ao bairro de Ein Karem, local de 
nasci mento de São João Batista, onde se encontram as Igrejas de São João Batista e da 
Visitação. Re gresso ao hotel. Jantar e alojamento.

9º DIA - JERUSALÉM / CIDADE NOVA / JERUSALÉM
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para vi sita à Cidade Nova com destaque para: 
a Meno ra, a Grande Sinagoga e visita ao Santuário do Livro no Museu de Israel, onde 
estão expostos os manuscritos do Mar Morto e a maquete da Jerusalém Herodiana. 
Depois seguimos para o Memorial de Yad Vashem (Museu do Holocaus to).
Almoço em restaurante local. De tarde, visi ta ao Mahane Yehuda, animado mercado 
onde se encontram restaurantes, bares, roupas, etc. 
Regresso ao hotel.Jantar e alojamento.

10º DIA - JERUSALÉM / TEL AVIV
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para Tel Aviv. Começamos as visitas por Jafa, 
percorrendo as suas pitorescas ruelas, com as suas galerias de arte. Almoço incluído em 
restaurante local. Chegamos a Neve Tsedek, o primeiro bairro judeu de Tel Aviv e já fora 
das muralhas da antiga Jafa. Aqui se encontra instalada a famosa companhia de ballet 
contemporâneo Batsheva e o centro para teatro e dança Suzanne Dellal. Passearemos 
entre casas e lojas com a interessante arquitetura do começo do século passado. Tel 
Aviv, também chamada de “cidade branca”, que foi fundada no ano de 1 909, sendo hoje 
a cidade mais cosmopolita e o centro financeiro do país, tendo a UNESCO em 2003 
concedido o título de Património da Humanidade, por ser a cidade com maior número 
de construções em estilo” Bauhaus” que existe em todo o mundo. Visitaremos lugares 
icónicos desta cidade: BouIlevard Rothschild, para apreciarmos a arquitetura Bauhaus 
de linhas retas e simples, prosseguiremos para “HaTachana”, lugar reconstruído e onde 
se encontrava a antiga estação de caminho-de-ferro, que unia Jerusalém e Jafa. Hoje em 
dia encontramos ali, vários cafés, restaurantes e boutiques. Kikar Rabin (Praça Rabin, 
lugar onde teve lugar o assassinato do Primeiro Ministro Itzhak Rabin em novembro de 
1995). Jantar em restaurante local. Transporte para o aeroporto de Tel Aviv. Chegada e 
formalidades de embarque.

11º DIA - TEL AVIV / ISTAMBUL / LISBOA OU PORTO
Saída em voo regular da Turkish Airlines, via Istambul, com destino a Lisboa ou Porto. 
Noite e refeição a bordo. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM.



   TERRA SANTA E A MAGIA DO DESERTO                       RNAVT 4039

NOTAS: Este programa é válido para um mínimo de 15 pessoas
                A ordem das visitas poderá sofrer alterações por motivos meteorológicas e logisticos, estando garantidos integralmente todos os serviços
                e visitas programadas.
               “Lugares limitados / 04 Maio 22 /  Nortravel  / RNAVT 2284”

•  Passagem aérea em classe económica em voos regulares Turkish
   Airlines para os percursos Lis boa ou Porto/ Istambul / Amã e Tel Aviv
   /Istambul/ Lisboa ou Porto,  com direito ao transporte de 1 peça de
   bagagem até 30kg; 
•  Assistência nas formalidades de embarque, em Portugal; 
•  Circuito em modernos autocarros de turismo; 
•  Acompanhamento de experientes guias locais, de língua portuguesa
   - desde o aeroporto de che gada até à fronteira Jordânia-Israel e desde a  
   fronteira Israel-Jordânia até ao aeroporto de partida.
•  Assistência na passagem da Jordânia para Israel (serviço em língua
   Inglesa); 
•  Alojamento nos hotéis indicados, ou similares; 
•  Visitas e excursões de acordo com o itinerário, acompanhadas pelo
   guias locais privativos: Abu Gosh, Ein Karem, Jerusalém - Cidade
   Velha, Belém, Jerusalém- Cidade Nova, Tel Aviv, Caesarea Marítima
   Canaã da Galileia, Nazaré, Monte das Bem Aventuranças, Tabgha,
   Cafarnaum, Monte Tabo, Jeash, Amã, Monte Nebo, Madaba, Mukawir
   e Petra; 
•  Todos os pequenos-almoços buffet; 
•  Refeições indicadas no itinerário - 18 refeições (bebidas não incluídas); 
•  Serviço de bagageiras nos hotéis (1 peça de bagagem por pessoa); 
•  Seguro Multiviagens - capital de€ 30.000 (incluindo cobertura COVID-19); 
•  Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 

PARTIDAS:
PARTIDAS: 9 JUNHO; 7 AGOSTO; 22 OUTUBRO

VALOR POR PESSOA:
Em quarto Duplo: € 2.710,00
Em quarto Individual : € 3.350,00

SUPLEMENTO POR PESSOA:
Partida de 7 Agosto : € 100,00
Partida de 22 Outubro : € 200,00

• Imposto de saída da Jordânia - $ 15, pago localmente
  em dinheiro; 
• Serviço de shuttle entre fronteiras - $ 2, pago localmente
  em dinheiro; 
• Visto de entrada na Jordânia  - JOD 40, aproximadamente € 50,
   pago localmente em dinheiro; 
• Gratificações aos guias e motoristas - em Israe € 15 e na
  Jordânia € 10 (valores indicativos, sendo entregue aos
  respetivos guias locais privativos); 
• Bebidas às refeições, despesas de caráter pessoal e qual
  quer serviços não mencionados como incluídos.

 INFORMAÇÕES E RESERVAS
          +351 210 993 504
          +351 919 808 382
 

lisboa@madeiraconnection.com

PROGRAMA INCLUI: 

O PREÇO NÃO INCLUI:

PASSAPORTE E VISTO: OBRIGATÓRIOS



Nos séculos XV e XVI, o Ribatejo integrava a área de circulação predominante da corte 
portuguesa. Ao prestígio de Santarém, juntou-se o paço criado por D. João I em Almeirim e a 
importância de Tomar, enquanto sede da Ordem de Cristo. Nos tempos da peste, as andanças da 
corte podiam estender-se mais para o interior, ao longo do rio.
Hoje, o serpentear do Tejo tem nas suas margens vestígios materiais desse tempo, nas igrejas e nos 
castelos, e muitos pretextos para histórias interessantes. Nesta viagem iremos visitar muitos dos 
espaços onde brilhou a corte da dinastia de Avis, ou onde se a�rmaram os seus súbditos, e até 
onde se manifestou a capacidade tecnológica desses nossos antepassados que alteraram o curso 
do rio entre Almourol e a Golegã por meados da centúria quinhentista.

   João Paulo Oliveira e Costa

Património e História

TURISMO CULTURAL TEMÁTICO

12 a 14
março

2022

O RIBATEJO 
E A DINASTIA DE AVIS
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PREÇO POR PESSOA
QUARTO DUPLO 

               
             

PROGRAMA INCLUI:            PROGRAMA NÃO INCLUI:            

•  Acompanhamento do conferencista do João Paulo Oliveira e Costa
• Acompanhamento de Rui Nobre (Madeira Connection);
• Transporte em autocarro de turismo;
• 2 noites de alojamento no Hotel Lusitano (Golegã)
• 4 refeições incluindo bebidas (2 almoços e 2 jantares);
• Visitas aos monumentos mencionados;  
• Transporte como indicado no programa;  
• Todos os impostos aplicáveis; 
• Kit de higiene anti-Covid19;
• Gratificações; 
• Radioguias; 
• Seguro Multiviagens com cobertura Covid19

• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa; 
• Despesas de caráter particular designadas como extras.

 INFORMAÇÕES E RESERVAS
          +351 919 191 331
          +351 919 808 382
 lisboa@madeiraconnection.com

rui.nobre@madeiraconnection.com

660,00€             100,00€             

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL               

                       O RIBATEJO E A DINASTIA DE AVIS                         RNAVT 4039

12 de março - Sábado - LISBOA / SANTARÉM / ALMEIRIM / GOLEGÃ
Encontro dos participantes na Estação do Oriente às 14h00.
Partida às 14h30 com paragem em Santarém para as seguintes visitas: igreja de Santa Maria de Marvila, templo fundado por D. Afon-
so Henriques e reconstruído no reinado de D. Manuel I (de que resta o magnífico portal e a cabeceira, e cujo interior foi reconstruído 
de novo depois do terramoto de 1531); igreja de Nossa Senhora da Graça, com o seu pórtico em gótico flamejante e que alberga no 
seu interior os túmulos do conde D. Duarte de Meneses, 1º capitão de Alcácer-Ceguer, e de Pedro Álvares Cabral; Portas do Sol para 
desfrute da lezíria e evocar os principais acontecimentos que sucederam nas terras à vista, nomeadamente a morte do príncipe D. 
Afonso, na Ribeira de Santarém a 13 de julho de 1491.
Paragem em Almeirim para evocar o Palácio real que aí existiu, junto à Igreja Matriz; foi aí que casou a infanta D. Isabel, por 
procuração, com o imperador Carlos V, a 1 de novembro de 1525, e que faleceu o rei D. Henrique a 31 de janeiro de 1580.
Check in e jantar no Hotel Lusitano, na Golegã.
Alojamento.

13 de março - Domingo - GOLEGÃ/ AMIEIRA DO TEJO / ABRANTES / SARDOAL / GOLEGÃ
Visita ao castelo de Amieira do Tejo, vila que integrava o território da Ordem do Hospital e que teve o primeiro foral em 1256, e à 
Capela de São João Baptista, construída em 1256 por ordem de D. António prior do Crato.
Visita ao castelo de Abrantes, uma das fortalezas que foi modernizada na primeira metade do século XVI e que albergou o paço 
dos condes de Abrantes, título criado por D. Afonso V em 1476, e à Igreja de Santa Maria do Castelo, onde estão sepultados D. 
Lopo de Almeida e D. João de Almeida, 1º e 2º condes de Abrantes.
Almoço no restaurante Casa Chef Victor Felisberto, em Abrantes.
Visita à igreja matriz do Sardoal, fundada no século XIV e que recebeu diversas intervenções nos séculos XV e XVI, onde se con-
serva o retábulo quinhentista mandado construir por D. Francisco de Almeida, 1º vice-rei da Índia e filho do 1º conde.
Regresso à Golegã. Jantar no restaurante Adega Ribatejana.
Alojamento.

14 de março - Segunda-Feira - GOLEGÃ / ARRIPIADO / CONSTÂNCIA / VILA NOVA DA BARQUINHA / ATALAIA / LISBOA
Visita à igreja matriz da Golegã, que conserva um exuberante portal manuelino.
Paragem no Miradouro do Arripiado, de onde se avista o castelo de Almourol e será evocado o desvio do curso do rio Tejo efetua-
do em meados do século XVI.
Paragem em Constância e evocação de Camões no Jardim Horto de Camões. Visita à igreja matriz de Constância.
Almoço no restaurante Zé Pinhão, em Constância.
Visita à igreja matriz da Atalaia que conserva um pórtico de inspiração clássica que terá sido construído por João de Ruão (c.1500-
1580), escultor e arquiteto de origem francesa que trabalhou em Portugal ao longo de mais de meio século.
Chegada prevista a Lisboa às 20h00.
      

PROGRAMA DA VIAGEM
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A fronteira luso-espanhola persiste há 724 anos em grande medida pela sua predominante 
naturalidade do ponto de vista orográ�co.
Do ponto de vista português trata-se de um sucesso - foi possível preservar o território ao 
longo de sete séculos praticamente incólume; mas trata-se também de um fracasso pois 
�caram de fora territórios que haviam pertencido às províncias romanas da Lusitânia e da
Galécia e que se poderiam ter integrado coerentemente num estado que ocupasse todo o
Ocidente peninsular.
Nesta viagem iremos percorrer territórios da antiga Lusitânia que Portugal tentou dominar
em várias ocasiões.

 João Paulo Oliveira e Costa

Património e História

TURISMO CULTURAL TEMÁTICO

A EXTREMADURA
QUE FOI 

LUSITÂNIA

2021

08 a 12
dezembro

2021
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PREÇO POR PESSOA
QUARTO DUPLO 

               

PROGRAMA INCLUI:            PROGRAMA NÃO INCLUI:            

•  Acompanhamento do conferencista do João Paulo Oliveira e Costa
• Acompanhamento de Rui Nobre (Madeira Connection);
• 4 noites de alojamento no Parador de Cáceres ou similar;
• 6 refeições incluindo bebidas (5 almoços e 1 jantar);
• Visitas aos monumentos mencionados;  
• Transporte como indicado no programa;  
• Todos os impostos aplicáveis; 
• Kit de higiene anti-Covid 19;
• Gratificações; 
• Radioguias; 
• Seguro Multiviagens; 

• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa; 
• Despesas de caráter particular designadas como extras.

 INFORMAÇÕES E RESERVAS
          +351 919 191 331
          +351 919 808 382
 lisboa@madeiraconnection.com

rui.nobre@madeiraconnection.com

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL               

1.515,00€             306,00€             

               A ESTREMADURA QUE FOI LUSITÂNIA                          RNAVT 4039

1ºDia – 8 de dezembro (Quarta-Feira)
LISBOA / ELVAS / JEREZ DE LOS CABALLEROS / ALCUÉSCAR / CÁCERES
07h00 - Encontro dos viajantes no parque de autocarros de Turismo do Parque das Nações situado por detrás do Leroy Merlin
07h30 – Partida do autocarro para Elvas com paragem em área de serviço.
Visita guiada breve ao Forte de Santa Luzia, em Elvas.
Almoço no restaurante Santa Maria, em Jerez de los Caballeros.
De tarde visita a Jerez de los Caballeros e sua fortaleza templária, igreja e Museu Vasco Nûnez Balboa.
Antes de chegar a Cáceres, paragem para a visita ao castelo de Montánchez e à Igreja visigoda de Santa Lucia del Trampal, ambos monumentos 
situados no município de Alcuéscar.  
A caminho de Cáceres o grupo percorre parte do troço da atual estrada A66 que teria passado a ser a fronteira luso-castelhana celebrada pelo trata-
do de D. João I com João de Gant em 1387.
Check in no Parador de Cáceres. Jantar livre. Alojamento.  

2ºDia – 9 de dezembro (Quinta-Feira)
CÁCERES 
Dia inteiro de visita pedestre guiada de Cáceres, visitando o Museu Provincial, Arco da Estrela, Plaza Mayor, Palácio de Los Golfines de Abajo (exterior).
Almoço no restaurante Madruelo. 
O passeio continua com a visita à Casa Museu Árabe de Yussuf al Burch, Plaza de San Jorge e Torre de Bujaco.
Conferência de João Paulo Oliveira e Costa ao fim da tarde numa sala do Parador. 
Jantar livre. Alojamento.

3ºDia – 10 de dezembro (Sexta-Feira)
CÁCERES / TRUJILLO / MONFRAGUE / CÁCERES
Saída de Cáceres em autocarro em direção a Trujillo. Visita pedestre guiada à Plaza Mayor e Igreja de Santa Maria Mayor e Casa de Pizarro. 
Almoço no restaurante Corral del Rey.
De tarde, visita com guia local ao Parque Nacional de Monfrague: Centro de Visitantes Monfragüe Norte, Miradouro do Puente del Cardenal e o 
Miradouro do Salto del Gitano (com observação de aves com telescópios terrestres).
Regresso a Cáceres. Jantar livre. Alojamento.

4ºDia – 11 de dezembro (Sábado)
CÁCERES / PLASENCIA / YUSTE / CÁCERES
Visita guiada a Plasencia incluindo o Castelo e a Catedral.
Almoço no restaurante do Parador de Plasencia.
De seguida visita guiada ao Monasterio de Yuste, última residência do imperador Carlos V.
Regresso a Cáceres. Jantar de despedida no restaurante Torre de Sande. Alojamento.

5ºDia – 12 de dezembro (Domingo)
CÁCERES / BROZAS / CORIA / LISBOA
Partida de Cáceres para Brozas com visita coim guia local ao Castelo de la Encomienda Mayor de la Orden de Alcantara e Igreja dos Santos Mártires.
Almoço no restaurante El Bobo de Coria.
Em Coria visita com guia local ao Castelo e Catedral.
Regresso a Lisboa via A23 com paragem em área de serviço.

PROGRAMA DA VIAGEM
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Com 
João Paulo Oliveira e Costa

Há 600 anos, Portugal completou o seu território através do mar e depois espalhou-se pelo mundo continuando a 
desbravar e tendo como primeiros apoios as ilhas do Atlântico, até então desertas. Aí despontaram sociedades de 
matriz portuguesa, mas predominantemente africanas no caso dos arquipélagos mais meridionais. O espírito do 
ilhéu e a língua portuguesa unem estes pequenos espaços espalhados pelo oceano.
O projeto Ilhas da Lusofonia propõe a visita a 17 dessas ilhas em seis viagens que começaram em dezembro de 2020 
com as Ilhas de São Miguel e Santa Maria, nos Açores. Através deste périplo insular iremos apreciar o esplendor 
da Natureza e constatar a força dos vulcões do passado e do presente; ao mesmo tempo vamos descobrir 
topónimos e modelos urbanísticos que se repetem, memórias que se respeitam e palavras e gastronomias que se 
completam. A cada passo, a cada curva da estrada ou a cada miradouro deslumbrante, estaremos sempre envoltos 
pelo azul do oceano Atlântico. Calcorreando as ilhas da Lusofonia estaremos a penetrar no fundo da alma 
portuguesa e das nações que resultaram das viagens dos Descobrimentos.

ILHAS DO ATLÂNTICO: TERCEIRA, GRACIOSA, SÃO JORGE, PICO E FAIAL

Nesta viagem iremos mergulhar numa experiência arquipelágica ao saltitarmos de ilha em ilha explorando o grupo 
central dos Açores. Marcadas por uma notória continuidade ambiental, mas caracterizadas por especificidades 
próprias dos caprichos da Natureza que moldou cada ilha a seu jeito, a Terceira, a Graciosa, São Jorge, o Pico e o 
Faial formam, pois, um  conjunto diversificado de paisagens. As próprias ilhas mostram-se-nos de formas variadas, 
conforme os nossos pontos de observação, seja a partir das outras ilhas, seja enquanto navegamos entre elas.

     João Paulo Oliveira e Costa

Programa aprovado pelo

ILHAS DA LUSOFONIA
GRUPO CENTRAL

dos AÇORES

15 a 25 
Junho 2021



PROGRAMA

1º Dia - 15 de junho – Terça-Feira – LISBOA/TERCEIRA
09h20 - Encontro dos participantes no Terminal 1 do aeroporto de Lisboa junto ao balcão dos CTT.
11h20 - Partida do voo TAP 1827 para a Terceira.
12h50 - Chegada ao aeroporto das Lajes.
Partida em autocarro para a Praia da Vitória. Almoço no restaurante O Pescador.
Depois do almoço visita ao Miradouro da Serra do Facho, Igreja Matriz, Igreja da Misericórdia e a casa de Vitorino Nemésio.
Continuação de viagem para  Angra do Heroísmo pela Serra do Cume e São Sebastião, visitando a Igreja e o Império do 
Espírito Santo.
Check-in no Hotel Terceira Mar. Jantar no restaurante Beira Mar. Alojamento.

2º Dia - 16 de junho – Quarta-Feira–TERCEIRA
Visita a Angra: Museu de Angra, Palácio dos Capitães-Generais, Catedral  e o seu tesouro e Convento de São Gonçalo.
Almoço no restaurante Captain’s Table.
Partida do hotel em autocarro para visita à Fortaleza de São João Baptista e do panorama que se obtém desde o Monte Brasil.
De seguida visita à Memória e ao Jardim do Capitão Donatário.
Jantar no restaurante Tascas das Tias.
Regresso ao hotel. Alojamento.

3º Dia - 17 de junho – Quinta-Feira –TERCEIRA
Continuação de visita à Ilha . Saída de Angra passando por São Carlos, São Mateus, Cinco Ribeiras e Serreta onde será servido o 
almoço no restaurante Ti-Choa.
Após o almoço seguimos para os Biscoitos visitando as piscinas naturais, Museu do Vinho e daí para o Algar do Carvão, com 
regresso a Angra pelas Veredas.
Regresso ao hotel.
Jantar no restaurante QB. Alojamento.

4º Dia - 18 de junho – Sexta-Feira – TERCEIRA/GRACIOSA/SÃO JORGE
Transfer para o aeroporto. Saída às 8h25 em voo SATA com destino à ilha da Graciosa.
Encontro com o guia local e visita ao Museu da Graciosa, Igreja Matriz e Monte da Ajuda.
Seguindo pela costa Norte, passagem no Barro Vermelho e paragem no Farol da Ponta da Barca (miradouro do Ilhéu da Baleia).
No interior da ilha, passagem pelo lugar de Vitória com interessantes casas típicas, e freguesia de Guadalupe com paragem para 
café. Visita à Furna do Enxofre e Igreja da Luz (onde está a famosa imagem de São José e o menino).
Almoço no restaurante Dolphin, no Carapacho. 
Visita ao lugar das termas e piscina natural.
Visita à Vila da Praia, com paragem breve junto ao areal e ida a pé até à zona dos moinhos, onde teremos oportunidade de apreciar 
as famosas Queijadas da Graciosa. Às 20h viagem de barco para a ilha de São Jorge. 
Sobre as 22h30 chegada a Velas e transfer para o Hotel São Jorge. Jantar ligeiro no hotel. Alojamento.

5º Dia - 19 de junho – Sábado – SÃO JORGE
Saída do Hotel a pé com guia local para visita a Velas,  incluindo a Casa Museu Cunha da Silveira, Jardim da República com o seu 
belo Coreto e a Igreja Matriz. Partida em autocarro para a visita à ilha, seguindo pelos Nortes, passando em Beira, Toledo, Santo 
António, Norte Grande, descida à Fajã do Ouvidor com almoço no restaurante O Amílcar.
A viagem continua pelo lado Norte com visita ao Miradouro das Fajãs dos Cubres de onde se pode contemplar a Fajã da Caldeira 
de Santo Cristo. 
Regresso para Velas visitando o Parque das Sete Fontes nos Rosais.
Jantar no restaurante Fornos de Lava, em Santo Amaro. Alojamento.

6º Dia - 20 de junho – Domingo – SÃO JORGE
Saída do hotel em autocarro para continuação da visita à Ilha, seguindo pelo Sul, com paragem no miradouro das Velas, 
seguindo pela Ribeira do Nabo, visita à Cooperativa de Artesanato da N. Sra. da Encarnação, em Ribeira do Nabo.
Visita à Igreja de Santa Barbara (Manadas) e visita ao Museu Maestro Francisco de Lacerda, na Calheta.
Almoço no restaurante Os Amigos.
Após o almoço, continuação pelo sul com visita à Fajã dos Vimes e plantação de Café.
Seguindo para leste, visita à ponta do Topo, de onde se vê o respetivo Ilhéu  e as Ilhas da Terceira e Graciosa.
Regresso a Velas. Jantar no restaurante São Jorge. Alojamento.

7º Dia - 21 de junho – Segunda-Feira – SÃO JORGE/PICO/FAIAL
Transfer para o cais das Velas para embarcar para São Roque do Pico. 
Chegada ao Pico. Encontro com o guia local e partida do autocarro para o almoço no restaurante O Petisca. Na Criação Velha, 
visita  ao núcleo da Cultura da Vinha classificado pela UNESCO como Património da Humanidade.
Paragem na Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico. Continuação da visita ao concelho da Madalena.
Às 18h40 viagem de barco para a Ilha do Faial.
Chegada ao Faial com transfer para o Hotel do Canal.
Jantar no Hotel do Canal. Alojamento.



RNAVT 4039     ILHAS DA LUSOFONIA - GRUPO CENTRAL DOS AÇORES 
 QUARTO DUPLO/TWIN     

PREÇO P/PESSOA 
QUARTO DUPLO     

2.980,00€  

PROGRAMA INCLUI: 

Partida do Porto ou de Faro sob consulta          

PROGRAMA NÃO INCLUI:  

560,00€  

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL 

• Passagens aéreas Lisboa / Terceira, Terceira/Graciosa e
Horta / Lisboa em classe económica com direito a 1 volume
de bagagem porão e respectivas taxas de aeroporto,
segurança e combustível;

• Acompanhamento do conferencista João Paulo;
Oliveira e Costa em toda a viagem e de guias locais nas
ilhas da Graciosa, S.Jorge e Pico;

• Acompanhamento de Rui Nobre (Madeira Connection)
durante a viagem;

• 10 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou similares;
• 21 refeições incluindo bebidas (11 almoços e 10 jantares);
• Visitas aos monumentos mencionados;
• Transporte como indicado no programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Gratificações;
• Radioguias;
• Seguro de viagem com cobertura Covid

• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Despesas de caráter particular designadas como extras.

INFORMAÇÕES E RESERVAS
+351 919 191 331
+351 919 808 382
lisboa@madeiraconnection.com
rui.nobre@madeiraconnection.com

8º Dia - 22 de junho – Terça-Feira – FAIAL
Visita de dia inteiro à Cidade da Horta a pé, incluindo a Igreja Matriz e a Assembleia Regional. 
Aperitivo no Peter Café Sport com visita ao museu dos dentes de cachalote (scrimshaw).
Almoço no restaurante Atlético. 
De tarde, Marina da Horta, Casa Manuel de Arriaga, Museu da Horta e Casa da Familia Dabney.
Regresso ao Hotel. Visita ao Porto Pim e jantar no restaurante Genuino. Alojamento.

9º Dia - 23 de junho – Quarta-Feira – FAIAL/PICO/FAIAL
Transfer para o cais da Horta com embarque para o Pico.
No Pico, encontro com o guia local e passagem de autocarro pelo Cachorro , visita em São Roque da antiga fábrica da Baleia, 
passagem para a Costa Sul e visita nas Lajes ao museu do Baleeiro.
Almoço no restaurante do Hotel Aldeia da Fonte.
Regresso pelo interior da ilha pela estrada longitudinal com paragem na Lagoa do Capitão.
Às 18h00 viagem de barco de regresso para o Faial. Transfer para o Hotel do Canal. Jantar no hotel.
Alojamento.

10º Dia - 24 de junho – Quinta-Feira – FAIAL
Partida em autocarro para a Espalamaca e Jardim Botânico nos Flamengos. Neste jardim é servido um chá de uma planta natural 
dos Açores aqui cultivada.
Almoço no restaurante Bela Vista no Capelo.
De tarde, visita ao  vulcão dos Capelinhos e ao centro interpretativo. 
Jantar em restaurante local na cidade do Faial. Alojamento.

11º Dia - 25 de junho – Sexta-Feira – FAIAL/LISBOA
Check out. Partida de autocarro para visita ao Miradouro do Monte da Guia  e à Caldeira.
Almoço no restaurante Cantina da Praça, no Mercado Municipal da Horta.
Transfer para o aeroporto.
17h35 - Partida do voo SATA - S4 152. 
21h05 - Chegada prevista a Lisboa.



O rio Côa é um curso de água que percorre cerca de 135 km desde a nascente, nas proximidades 
da Serra da Malcata, até con�uir com o rio Douro. Do ponto de vista da orogra�a, o vale do Côa 
é uma região de transição entre as planuras da Meseta ibérica e a superfície enrugada das serras 
lusitanas. Os seres humanos instalaram-se aqui há dezenas de milhares de anos, como é bem 
sabido pelos testemunhos que nos deixaram e que se celebrizaram quando a preservação de 
gravuras rupestres provocou a interrupção da construção de uma barragem nas imediações 
de Foz Côa.
No século XII esta região era quase despovoada e o rio marcava a fronteira entre os reinos de 
Portugal e de Leão. A rivalidade entre as duas monarquias levou a que ambas reforçassem a sua 
presença ao longo do rio com uma série de fortalezas que persistiram até aos nossos dias. A fusão 
dos reinos de Leão e de Castela sob Fernando III, em 1230, fez desviar o eixo do reino vizinho 
mais para leste, mas a rede de castelos junto ao Côa representava uma ameaça para Portugal. 
D. Dinis aproveitou a fragilização da dinastia e as dissensões internas castelhanas para atravessar
o rio e conquistar a margem direita do Côa, o que acabou por ser consagrado pela assinatura do
Tratado de Alcanizes, em 1297. Nesta viagem iremos, pois, visitar os castelos e povoados que são
o testemunho da importância estratégica deste território, bem como o legado das populações
do Paleolítico que ali habitaram quando a Península ainda estava praticamente coberta pelos
gelos da Era Glaciar.

João Paulo Oliveira e Costa

Património e História

TURISMO CULTURAL TEMÁTICO

08 a 12
setembro

2021����������������������



PREÇO POR PESSOA
QUARTO DUPLO 

PROGRAMA INCLUI:  PROGRAMA NÃO INCLUI:  

• Acompanhamento do conferencista do João Paulo Oliveira e Costa
• Acompanhamento de Rui Nobre (Madeira Connection);
• Autocarro;
• 4 noites de alojamento no Hotel Lusitania Congress na Guarda

ou similar
• 9 refeições incluindo bebidas (5 almoços e 4 jantares);
• Visitas aos monumentos mencionados;
• Transporte como indicado no programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Kit de higiene anti-Covid 19;
• Gratificações;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens;

• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Despesas de caráter particular designadas como extras.

 INFORMAÇÕES E RESERVAS
+351 919 191 331
+351 919 808 382
lisboa@madeiraconnection.com
rui.nobre@madeiraconnection.com

1.490,00€   130,00€   

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL     

NOTA: Possibilidade de partida em local distinto para
             residentes na zona sul ou norte do país     

CASTELOS VALE DO CÔA RNAVT 4039

1º Dia -08 de setembro - Quarta-Feira - LISBOA - SORTELHA - VILA DE TOURO - GUARDA
09h00 - Saída de Lisboa para a Sortelha com paragem numa área de serviço.
Almoço no restaurante Dom Sancho, em Sortelha. 
Visita à vila histórica de Sortelha.  
Visita à Vila de Touro.
Jantar e alojamento no Hotel Lusitania Congress, na Guarda.

2º Dia - 09  de setembro - Quinta-Feira -  GUARDA - VILAR MAIOR - ALFAIATES - SABUGAL – CASTELO BOM – CASTELO MENDO- GUARDA
Visita ao castelo de Vilar Maior e ao centro histórico de Alfaiates, incluindo as muralhas do castelo. 
Visita ao castelo do Sabugal e ao Museu da cidade. 
Almoço no restaurante Robalo, no Sabugal.
Visita a Castelo Bom, com paragem junto às ruínas do castelo.
Visita ao núcleo histórico de Castelo Mendo.
Jantar no restaurante O Ferrinho, na Guarda.
Alojamento.

3º Dia - 10 de setembro- Sexta-Feira - GUARDA - PINHEL - FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO - ALMOFALA - ALMEIDA - GUARDA
Visita ao centro histórico de Pinhel com percurso ao longo das muralhas medievais.
Visita à fortaleza de Castelo Rodrigo e a miradouro adjacente.
Visita à igreja matriz de Figueira de Castelo Rodrigo.
Almoço no restaurante Taverna da Matilde.
Visita à Torre das Águias (Almofala) e ao convento de Santa Maria de Aguiar.
Visita a Almeida (passeio pelas muralhas) e visita ao Museu Militar.
Jantar no restaurante Aquarius, na Guarda.
Alojamento.

4º Dia - 11 de setembro- Sábado - GUARDA - VILA NOVA DE FOZ COA - CASTELO MELHOR - ALMENDRA - GUARDA 
Visita ao centro histórico e igreja matriz de Almendra. 
Paragem para ver a vila de Castelo Melhor.
Almoço no restaurante Côa Museu.
Em Vila Nova de Foz Côa o grupo visita a igreja matriz, o museu do Côa e um núcleo das gravuras 
Jantar no restaurante Don Garfo. 
Alojamento.

5º Dia - 12 de setembro - domingo - GUARDA - CIUDAD RODRIGO (Espanha) – LISBOA
Passeio pela zona histórica da Guarda e visita ao Museu Municipal da Guarda
Almoço no restaurante Asador La Muralla, em Ciudad Rodrigo.
Visita a Ciudad Rodrigo. Passeio pelas muralhas e pelo centro histórico e visita à Sé.
Regresso a Lisboa. 

PROGRAMA DA VIAGEM
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