
 

 

 

 

 
na senda dos romanos 

  
Viagem acompanhada pela Dra. Filomena Barata 

  
 
 



 

Programa 
 

10.06 - Partida de Lisboa (local a informar) em direção a Coimbra   
(Museu Machado de Castro). Visita ao Criptopórtico (entrada incluída) – Almoço nos leitões da Bairrada e 

seguir até ao Porto – Jantar junto ao rio e alojamento no Hotel Eurostars Matosinhos 4* ou similar. 

11.06 – Pequeno-almoço no hotel e partida para Tongóbriga (área Arqueológica do Freixo) (entrada 
incluída) – Almoço no Freixo e partida para a Galiza – Jantar e alojamento em Pontevedra – Hotel Galicia 

Palace 4* ou similar. 

12.06 – Pequeno-almoço no hotel e partida para ver o «Mar de Vigo», de  
passagem, e continuação para Pontevedra para visita ao Museu (entrada  

incluída) – Almoço em Pontevedra – Tarde: Partida para Santiago de Compostela, seguindo para a 
Corunha – Jantar e alojamento na Corunha – Hotel ExeCoruña 4* ou similar. 

13.06 – Pequeno-almoço no hotel e partida para a Corunha, com visita ao  
farol e ao Museu do Homem (entradas incluídas) – Almoço em local a informar – À tarde, regresso a 

Portugal e dormida em Braga – Hotel Flag 3* (ou similar), com jantar incluído. 

14.06 – Pequeno-almoço no hotel e manhã em Braga, com visita ao Museu Arqueológico D. Diogo 
(entrada incluída) – Almoço em local a informar e regresso a Lisboa. 

 

Custo (por pessoa, em quatro duplo) 
 

Mínimo 25 participantes: 430,00€ 

Mínimo 30 participantes: 400,00€ 

Mínimo 35 participantes: 380,00€ 

Suplemento em quatro individual: 145,00€ 

(valores a confirmar após verificação do número de participantes inscritos) 
 
 

Inclui 
 

· Transporte e circuito no itinerário informado na proposta,  
em autocarro de Gran Turismo; 

· Seguro de viagem Multiviagens (assistência e cancelamento de viagem); 
· Despesas do motorista (alojamento e refeições); 

· Alojamento conforme proposta; 
· Refeições conforme programa (sem bebidas incluídas); 

· Entradas mencionadas no programa. 
 
  
 

   
   
 

Informações, inscrições e pagamentos: ANA SOUSA (sócia-gerente / Consultora de viagens) 

Praça Lopes Graça n.º11 – B – Laranjeiro 2810-250 Almada - Portugal 

Tel: +351 212586860 Tlm 24h: +351 932500522 Fax: +351 212509569 

Email: ana.sousa@trilhosdomundo.pt / www.trilhosdomundo.pt 
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