
 
 SEMANA SANTA NO PORTO & 
NORTE DA ESPANHA 

 
28 DE MARÇO DE 2023 

 
• Um roteiro sem igual durante a Semana Santa, das mais vistosas e emotivas celebrações em toda Espanha - e no mundo! -, quando as ruas 

se transformam com a música, a arte, o colorido e a magia dos tradicionais Passos, impressionantes procissões solenes que transbordam 
fervor e devoção. 
 

• Destacando o Caminho de Santiago, mais antiga rota de peregrinação religiosa do mundo, com visitas a León, Fisterra – o “Fim da Terra” - 
e 3 noites inesquecíveis em Santiago de Compostela com hospedagem no San Francisco Hotel Monumento, histórico convento do século 
XVIII que é Patrimônio Cultural. 

 
• 2 noites em La Coruña e visitas a Ferrol, Lugo, única cidade no mundo cercada por muralhas romanas intactas, Palácio Episcopal de Astorga, 

obra de Gaudi, Valladolid, sede da corte espanhola no século XVI, e a cênica cidade medieval de Zamora. 
 
• 3 noites na efervescente Salamanca, com sua esplendorosa arquitetura renascentista, e o Circuito das Cidades Patrimônio da Humanidade: 

Ávila, Segóvia, El Escorial e Toledo. Grand finale com 3 noites em Madrid com hospedagem na excepcional região da Gran Via e jantar com 
show de flamenco. 

 
• Programação completa, acompanhamento de Guia Brasileiro e hotéis cuidadosamente selecionados para aproveitamento máximo de cada 

cidade. 



28 DE MARÇO DE 2023 – TERÇA-FEIRA 
BRASIL 
Apresentação no aeroporto para embarque em voo com conexão com destino ao Porto, em Portugal. (PARTE 
AÉREA NÃO INCLUÍDA) 
 
29 DE MARÇO DE 2023 – QUARTA-FEIRA 
PORTO 
Traslado desde o Aeroporto do Porto e, a partir das 15 horas, hospedagem no Hotel Catalonia (ou similar). 
 
30 DE MARÇO DE 2023 – QUINTA-FEIRA 
PORTO 
Dia livre para desfrutar dos encantos do Porto. Em cada esquina, em cada rua, igreja ou bar, brota a sensação 
de já conhecermos um pouco de cada recanto português – um delicioso encontro com nossas origens lusitanas. 
Sugerimos uma caminhada pela Avenida Boavista ou pela Rua de Santa Catarina, somente para pedestres: Um 
programa autenticamente português é visitar o tradicional Mercado do Bolhão, onde se compra de tudo. 
Aproveite para experimentar as deliciosas rabanadas com calda de açúcar. 
 

 
 
31 DE MARÇO DE 2023 – SEXTA-FEIRA 
PORTO – BOM JESUS DO MONTE – BRAGA – LA CORUÑA 
Pela manhã, saída com destino a Bom Jesus do Monte, onde fica o mais espetacular santuário de Portugal: a 
Igreja de Bom Jesus, com sua monumental escadaria, lindos jardins e riquíssima coleção de arte sacra. Na 
sequência, visita panorâmica de Braga, capital eclesiástica de Portugal e maior cidade do Minho. Fundada pelos 
Celtas em 300 a.C., Braga era chamada de "Bracara Augusta" nos tempos do domínio romano, e hoje é uma 
charmosa cidade com mansões e belos jardins. Tempo livre para almoço. Percurso rodoviário passando por 
Pontevedra até La Coruña. Hospedagem no Hotel Eurostars Atlântico (ou similar). 
 
01 DE ABRIL DE 2023 – SÁBADO 
LA CORUÑA 
Passeio por La Coruña, elegante centro comercial e turístico, verdadeiro coração pulsante da cultura galega. 
Visita guiada pelo centro histórico passando pelo obelisco da Rua Nova, Jardins de Méndez Núñez - notáveis 
pelo relógio e calendário florais -, Praça de María Pita, edifício da Prefeitura de La Coruña e mirante de San 
Carlos, de onde se descortina vista panorâmica do Castelo de San Antón e região portuária. Passagem ainda 
pelo Mercado de San Agustín e Praia de Riazor, com o Estádio do Deportivo La Coruña, e a icônica Torre de 
Hércules, monumento nacional construído por ordem do Imperador Trajano e que é hoje, em todo o mundo, o 
único farol romano que segue ativo. Tarde livre. Aproveite para experimentar o famoso Lacón com Grellos, 
cozido à base de carne de porco, chouriço, batatas cozidas com casca e grelos - que são as pequenas flores que 
nascem nos pés de couve ou nabo -, prato típico da cozinha galega. 
 

PARTE TERRESTRE  
PREÇO POR PESSOA, EM APTO DUPLO 

EUR 3.395 
SUPLEMENTO APTO INDIVIDUAL 

EUR 1.795 
 

TAXAS 
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 

INCLUÍDO 
 

PARTE AÉREA  NÃO  INCLUÍDA 
(Favor Consultar) 

 
HOTELARIA:                                                                                  
• 2 noites no Hotel Catalonia Porto (ou similar), no 

Porto, com café da manhã; • 2 noites no Hotel 
Eurostars Atlântico (ou similar), em La Coruña, com 
café da manhã; 

• 3 noites no San Francisco Hotel Monumento (ou 
similar), em Santiago de Compostela, com café da 
manhã; 

• 1 noite no Hotel Silken Luis de Leon (ou similar), em 
León, com café da manhã; 

• 3 noites no Hotel Abba Fonseca (ou similar), em 
Salamanca, com café da manhã; 

• 3 noites no Hotel H10 Villa de la Reina Boutique 
Hotel (ou similar), em Madrid, com café da manhã; 

 
FORMA DE PAGAMENTO:  
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão 
de crédito. Taxas pagas junto da entrada 
 
OS PREÇOS INCLUEM: 
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com 

acréscimo) com café da manhã diário; 
• Todas as refeições mencionadas no programa; 
• Taxas de entrada e ingressos mencionados no 

programa; 
• companhamento por Guia Brasileiro durante a 

parte terrestre da viagem a partir de La Coruña (1 
de abril); 

• Apoio de Equipe local em Portugal nos dias 29, 30 
e 31 de março (havendo 15 passageiros ou mais o 
Guia Brasileiro estará com o grupo desde 29 de 
março, no Porto) 

• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo 
é disponibilizado (1 mala por pessoa); 

• Seguro de Viagem e Cancelamento affinity 60 e 
60 Sênior de acordo com a idade do cliente com 
cobertura até 60.000, cobertura para 
cancelamento de viagem (conforme condições ), 
coberturas são expressas em dólar (**A opção pelo 
Seguro é facultativa, ficando reservado ao cliente 
o direito de não adquirir este Seguro – cujas 



 
 
02 DE ABRIL DE 2023 – DOMINGO 
LA CORUÑA – FERROL – SANTIAGO DE COMPOSTELA Hoje tem início a Semana Santa, dos mais vistosos e 
emotivos festejos em toda Espanha – e no mundo! Neste período a devoção, a arte, o colorido e a música 
misturam-se nas procissões realizadas para recordar a morte de Jesus Cristo. Nelas, os membros das diferentes 
irmandades e confrarias, vestidos de forma característica, percorrem as ruas levando imagens religiosas ao 
ritmo dos tambores e da música, produzindo imagens de sóbria beleza. Prepare-se para fortes emoções! Após 
o café da manhã, saída em percurso rodoviário até Ferrol, banhada pelas águas da ria homônima. Na cidade, 
graças a tradição marinheira e militar, as celebrações da Semana Santa figuram entre mais esplêndidas do 
norte da Espanha, e desde o Domingo de Ramos os Passos já começam a tomar conta das ruas - com sorte 
teremos já hoje nosso primeiro contato com as procissões. Passagem pelo Castelo de San Felipe, Catedral de 
Ferrol e Praia de Riazor antes de, percorrendo o interior da Galicia, chegar a Santiago de Compostela. 
Hospedagem no San Francisco Hotel Monumento, localizado dentro de um convento histórico de 800 anos onde 
ainda vivem frades. Declarado Construção de Interesse Cultural, fica no centro histórico de Santiago de 
Compostela, a menos de 150 metros da Catedral. Um privilégio! 
 

 
 
03 DE ABRIL DE 2023 – SEGUNDA-FEIRA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Dia inteiro dedicado a esta legendária cidade, que desde a Idade Média tornou-se o 3º maior centro de 
peregrinação cristã no mundo, depois de Jerusalém e Roma. Visita guiada passando pelo belo Palácio 
Gelminez, a charmosa Plaza de las Praterías e a Plaza del Obradoiro, um dos mais fantásticos conjuntos 
arquitetônicos da Europa. Cruzando o magnífico Pórtico da Glória, entrada na icônica Catedral de Santiago. 
Construída no século XI em homenagem ao apóstolo Tiago, é a 2ª mais importante da Europa, depois da Catedral 
de São Pedro. Tarde livre. Caminhando pelo emaranhado de ruas estreitas e escadarias da cidade, basta seguir 
os símbolos da concha de vieira, gravados ou pintados em todos os cantos da cidade – que são marca registrada 
do Caminho de Santiago – para chegar diretamente à catedral. 
 

 
 
 

respectivas coberturas e condições estão 
expressamente previstas no pacote de viagem. O 
cliente poderá optar, caso seja do seu interesse, 
por adquirir plano com coberturas diferenciadas, 
devendo, neste caso, nos consultar previamente 
sobre a possibilidade e respectivas condições. 

• Passeios com guia falando português ou espanhol. 
Sempre que necessário - e permitido - o Guia 
Brasileiro fará a tradução; 

• Todos os traslados segundo o itinerário em 
veículos privativos; 

 
IMPORTANTE: Na chegada e na saída, traslados 
incluídos apenas para aqueles que embarcarem nos voos 
determinados para o grupo. Passageiros que optarem 
por outros voos não terão direito a traslados, que 
poderão ser adquiridos separadamente. 
 
OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
• Bilhetes Aéreos Internacionais para os trechos (1) 

Recife / Porto e (2) Madrid / Recife; 
• Vistos de Turismo para portadores de passaportes 

emitidos por países para os quais visto turístico se 
faça necessário, nem serviço de despachante. Para 
este programa, portadores de passaporte brasileiro 
não necessitam de visto de turismo para Portugal e 
Espanha. Portadores de passaportes emitidos por 
outros países, favor consultar. 

• Refeições não mencionadas no programa; 
• Bebidas durante as refeições incluídas no 

programa; 
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas 

públicas e/ou privadas sempre que necessária; 
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, 

souvenires, lavanderia, gorjetas etc; 
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como 

cancelamento de voos e barcos, doença, acidentes, 
bloqueios de estradas, intempéries, pandemias, etc; 

• Gorjetas para os guias e motoristas; 
• Excursões, passeios, visitas e espetáculos 

OPCIONAIS que constem ou não no programa e 
sejam oferecidos pelos guias durante a viagem; 

• Exames PCR ou outros que sejam exigidos pelas 
autoridades, atrações ou prestadores de serviços. 

• Qualquer item não expressamente mencionado 
como incluso. 
 

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO 
• A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 

20% do valor da Parte Terrestre; 
• A menos de 30 dias do início da excursão; retenção 

de percentuais superiores aos acima referidos, desde 
que correspondentes a gastos efetivamente 
efetuados em decorrência da desistência do usuário. 

 



04 DE ABRIL DE 2023 – TERÇA-FEIRA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA – COSTA DA MORTE – CABO DE FINISTERRA – MUXIA 
Saída em passeio pela Costa da Morte, região envolta em lendas e mistérios, e que tem na beleza natural exuberante a sua maior atração. A força do Atlântico se chocando 
contra as rochas, os vilarejos pitorescos de casinhas coloridas que adornam o litoral, as falésias, os faróis... são todos elementos que dão forma a um retrato pulsante do 
autêntico estilo de vida e da cultura na costa galega. Passagem pelas paisagens agrestes e praias impressionantes do Cabo Finisterra, o “Fim da Terra”, região que por muito 
tempo acreditou-se ser o fim do mundo – e que até hoje exerce fascínio junto aos peregrinos do Caminho de Santiago, que não dão por terminada a sua viagem até chegar a 
Finisterra e ver o “fim do mundo”. Na sequência, paradas na bela cidade de Muxía e no Santuário da Virgen de la Barca, cuja romaria, que acontece a cada mês de setembro, 
é reconhecida como Festa de Interesse Turístico Nacional de Espanha. 
 

 
 
05 DE ABRIL DE 2023 – QUARTA-FEIRA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA – LUGO – ASTORGA – LEÓN 
Café da manhã no hotel e saída em percurso rodoviário até Lugo, capital de uma das 4 províncias galegas e notável principalmente por suas bem preservadas muralhas 
romanas, que datam do final do século III. 
Consideradas pela UNESCO “um exemplo único e excepcional das fortificações militares romanas", têm mais de 4 metros de espessura e até 12 metros de altura, sendo as 
únicas em toda extensão ocupada pelo Império Romano - que se espalhou por 3 continentes - a conservar a totalidade de seu perímetro integro. Impressionante! Na sequência, 
visita do Palácio Episcopal de Astorga, um dos edifícios mais interessantes do arquiteto modernista Antoni Gaudi, que assumiu o projeto em nome de sua amizade pessoal 
com o bispo da cidade. Na construção, que tem elementos palacianos, mas também lembra um castelo, o gênio de Gaudi se faz presente em cada detalhe. Chegada à Leon, 
cuja grandiosa catedral, verdadeira jóia do gótico, ostenta o privilégio de ter sido o primeiro Monumento Nacional declarado na Espanha. Hospedagem no Hotel Silken Luis de 
Leon (ou similar). ALMOÇO INCLUÍDO 
 

 
 
06 DE ABRIL DE 2023 – QUINTA-FEIRA 
LEÓN – VALLADOLID – ZAMORA – SALAMANCA Café da manhã e saída com destino à Valladolid, capital da província homônima, da comunidade autônoma de Castilla y Leon 
e, entre 1601 e 1606, sede da corte de Madrid e capital do Império. Foi aqui que o conquistador Cristóvão Colombo passou seus últimos anos de vida, e que o mais famoso 
escritor espanhol, Miguel de Cervantes, escreveu e publicou grande parte de suas obras, inclusive o clássico Don Quixote de la Mancha. Valladolid foi ainda a primeira cidade 
espanhola a ter sua celebração da Semana Santa declarada festa de interesse turístico internacional, e vive um clima de grande efervescência nesta época no ano, com as 
ruas tomadas pelos tradicionais Passos. Se a tradição se repetir, é justamente na Quinta-Feira Santa, com início desde a Praça da Santa Cruz, que tem lugar a Procesión del 
Santísimo Cristo de la Luz. Cruzando as planícies cor de ocre de Castilla e León, chegada a histórica cidade amuralhada de Zamora. Desde o Mirante do Troncoso, localizado 



nos arredores do Castelo de Zamora e da Igreja de Magdalena, descortina-se bela vista panorâmica do Rio Douro e da Ponte Romana. Passando pelo Pórtico da Traição 
veremos a Catedral de Zamora. No fim do dia, chegada à Salamanca e hospedagem no Hotel Abba Fonseca (ou similar). Aproveite a primeira noite na cidade para experimentar 
um típico prato da cozinha local, como os saborosos cordeiros assados. 
 
07 DE ABRIL DE 2023 – SEXTA-FEIRA 
SALAMANCA 
Dia inteiramente dedicado a uma das mais encantadoras cidades espanholas, que une todo o esplendor da arquitetura renascentista a efervescente e alegre atmosfera típica 
de uma cidade universitária. Visita guiada incluindo suas 2 catedrais, a Nueva e a Vieja, a Ponte Romana, com quase 2.000 anos e a curiosa Casa das Conchas. Na fachada 
da Universidade - fundada no século XII e ainda hoje uma das mais respeitadas na 
Europa -, escondido entre centenas de esculturas está um dos maiores tesouros de Salamanca: um sapo! Diz a lenda que quem o encontrar  (sem a ajuda de ninguém!) terá 
boa sorte para o resto da vida e um casamento feliz. Tarde livre. Na sexta-feira-santa as ruas do centro histórico estarão tomadas por Passos, adquirindo um protagonismo 
muito especial. Desfrute! 
 

 
 
08 DE ABRIL DE 2023 – SÁBADO 
SALAMANCA – ÁVILA 
Saída com destino à Ávila, fundada no século XI pelo Rei Afonso VII e hoje Cidade Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Caminhada guiada pelos principais pontos de 
interesse, incluindo a Praça do Mercado, a primeira catedral gótica da Espanha - projetada também como fortaleza -, e as icônicas muralhas, conjunto arquitetônico do estilo 
românico com 82 torres e 9 portões reconhecido como um dos recintos amuralhados mais bem preservado em toda Europa. Tempo livre. Ávila é uma cidade, que convida a 
aproveitar o tempo com calma. Caminhar pelas ruas com calçamento de pedra da terra natal de Santa Teresa d’Ávila, ornadas por  imagens medievais, é como fazer uma 
viagem no tempo. A religiosa, aliás, dá nome ao doce que é símbolo da cidade – Yemas de Santa Teresa ou Yemas de Ávila -, uma iguaria feita com gemas de ovo e açúcar - 
não deixe de provar. Os mais dispostos vão gostar de vencer a subida até a parte alta das muralhas e, percorrendo seus 1.700 metros de extensão, admirar belas vistas 
panorâmicas. Regresso à Salamanca. Sugerimos uma caminhada pelas ruelas medievais finalizando em um dos cafés ao ar livre da Plaza Mayor, considerada uma das três 
praças com mais belo conjunto arquitetônico em toda a Europa, ao lado de Veneza e Praga. 
 

 
 
 
 



09 DE ABRIL DE 2023 – DOMINGO 
SALAMANCA – SEGÓVIA – EL ESCORIAL – MADRID 
Saída pela manhã em percurso rodoviário até a encantadora Segóvia, localizada sobre espetacular rochedo e coroada por um castelo de contos de fada, o Alcázar. Passeio 
panorâmico destacando a monumental catedral e o aqueduto romano. Em seguida, visita do Palácio de El Escorial, onde entraremos em contato com todo o fausto e riqueza 
dos Reis e Rainhas d'España, incluindo o Panteão Real, com os restos mortais de quase todos os monarcas espanhóis. Na sequência, chegada a Madrid e hospedagem no Hotel 
H10 Villa de la Reina Boutique, com excepcional localização na região da Gran Via (ou similar). 
 

 
 
10 DE ABRIL DE 2023 – SEGUNDA - FEIRA 
MADRID 
Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica da capital da Espanha passando pela Plaza Mayor, uma esplêndida praça retangular que é o coração da Cidade Antiga, 
o luxuoso e impressionante Palácio Real, onde viveram os monarcas espanhóis até 1931, a Catedral de San Isidro, santo padroeiro da Madrid, Plaza de España, com as famosas 
estátuas de Don Quixote e Sancho Pança, a grandiosa Puerta de Alcalá, que era o portão de entrada da cidade, a famosa Fonte de Cibeles, cartão postal da cidade, o Museu 
do Prado e a monumental Plaza de Toros. Tarde livre. À noite, jantar com show de flamenco. JANTAR INCLUÍDO. 
 
11 DE ABRIL DE 2023 – TERÇA - FEIRA 
MADRID – TOLEDO – MADRID 
Viagem até a cidade Imperial de Toledo. Antiga capital da Espanha, a magnifica cidade amuralhada é chamada de “a Nova York do século XV” pela sua riqueza e múltiplas 
influências cristãs, árabes e judaicas. Visita da Catedral, centro espiritual de toda a igreja católica espanhola. Em nossa visita guiada veremos ainda a bela sinagoga de Santa 
Maria de la Blanca, Alcázar e Igreja de São Tomé, onde está a obra-prima de El Greco, “O Enterro do Conde de Orgáz”. Retorno a Madrid. 
 

 
 
12 DE ABRIL DE 2023 – QUARTA - FEIRA 
MADRID 
Às 11 horas os apartamentos devem ser desocupados. Em horário a ser determinado, traslado ao Aeroporto Internacional de Madrid para embarque em voo com destino  ao 
Brasil. (PARTE AÉREA NÃO INCLUÍDA) 



IMPORTANTE: o itinerário proposto para esta viagem pode sofrer alterações em função das festividades de Semana Santa. Ruas e atrações turísticas fechadas, bem como 
outros motivos alheios a nossa vontade, podem resultar na necessidade de ajustes ou mesmo suspensão de parte da programação acima apresentada. 

 


