Viver Portugal
Guia especializado em Portugal, roteiro exclusivo e personalizável

Viver Portugal é parte da minha vida e parte também da 13Artes – empresa de turismo receptivo
direcionada ao público de língua portuguesa, que deseja conhecer qualquer cidade ou país europeu.
Atuante desde 2006, a 13Artes já acompanhou, durante todos esses anos, mais de mil clientes por toda
a Europa. Sou formado em Viagem & Turismo pela DCA Learning no Reino Unido desde 2011.
E você? Quer Viver Portugal com um roteiro exclusivo, personalizado e atendimento 24 horas? Quer
visitar castelos, degustar o famoso vinho do Porto, saborear comidas típicas, e tudo isso com muito
humor? Então viva! Comemore sua viagem desde já.
Deixe-me mostrar esse país maravilhoso, onde o antigo e o moderno se encontram, de uma forma única
e inesquecível. Caminhe sua história pelas muralhas que cercam as cidades medievais. Sinta o calor
contagiante do povo português, o clima ameno do oceano Atlântico nesse país incrível!
Você tem ascendência portuguesa? Então prepare-se para fortes emoções. Deixe-me te mostrar suas
origens, o exato local onde nasceu sua família. Personalizando a viagem, iremos visitar a cidade natal de
onde, há muitos anos, seus antepassados partiram. Enfim, para Viver Portugal não há dia, mês ou época
do ano melhor do que agora!
Isso mesmo. Viver Portugal é atemporal... é um convite irrecusável ao surpreendente! É tempo de se
permitir... de se dar um tempo, de parar tudo e viajar.
Ora pois, como dizem: “Viajar é perder-se e encontrar-se ao mesmo tempo”.
Antes de tudo, faço questão de frisar, que meu maior objetivo é de que as pessoas se identifiquem com o
passeio e sintam-se ambientadas. Por isso, meus grupos contêm no mínimo duas e no máximo sete
pessoas. Assim consigo dedicar mais atenção a todos e atender especialmente cada um.
“As viagens dão uma grande abertura à mente: saímos do círculo de preconceitos do próprio país e não
nos sentimos dispostos a assumir aqueles dos estrangeiros.” [Barão de Montesquieu]

Régis Coimbra Sanghim
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Confira o que inclui no roteiro de 7 dias e 6 noites
7 dias e 6 noites
Alojamento em hotel categoria 3 estrelas em quarto duplo standard com banheiro privativo.
Sendo, [3] em Lisboa, [2] no Porto e [1] em Covilhã.
Hospedagem

Ingressos de 10 atrações turísticas

T

E
TICK

Castelo de São Jorge, Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Adega de vinhos do Porto, Castelo
de Guimarães, Teleférico de Guimarães, Sé de Braga, Museu do Douro, Vinícola, Castelo de Tomar.

Ingressos

Café da manhã continental
Café da manhã continental incluído todos os dias. Refeições, como almoços e jantares, não estão
incluídos no roteiro.

Refeições

Carro ou van
Carro ou van com ar-condicionado ou aquecimento, combustível, estacionamentos, seguro e
pedágios. Translados na chegada e no momento da partida.

Transportes

Guia

Acompanhamento 24h
Guia brasileiro exclusivo para o grupo à disposição 24h, desde a chegada em Lisboa até o início da
viagem de regresso ao Brasil, não ficará sem suporte em nenhum momento.

Wi-Fi durante os passeios

Wi Fi

Wi-fi ilimitado, estará conectado o tempo todo, para compartilhar as alegrias, fotos e experiências
durante toda a viagem. Nos hotéis, também tem Wi-Fi gratuíto e ilimitado.

20 kg

Malas
Franquia de uma mala de tamanho médio, com no máximo 20 kg por pessoa e uma bolsa de mão
ou mochila. Não estão incluídos gorjetas & serviços de maleteiro nos hotéis.

O que não está incluído
Despesas com passaportes & outros documentos; passagens aéreas ou conexões que possam
existir; gastos extras de caráter pessoal & passeios opcionais; almoços, jantares, bebidas &
gorjetas em Portugal & Espanha; ingressos para entrada nos locais a serem visitados, diferentes
dos que já estão incluídos no roteiro.

Melhor
Preço

Valor deste roteiro por pessoa
R$ 4.410,00 e com pagamento parcelado em até 12x no cartão
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Roteiro de 7 dias
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Confira o que inclui no roteiro de 10 dias e 9 noites
10 dias e 9 noites
Alojamento em hotel categoria 3 estrelas em quarto duplo standard com banheiro privativo.
Sendo, [4] em Lisboa, [3] no Porto, [1] em Peso da Régua e [1] em Covilhã.
Hospedagem

Ingressos de 11 atrações turísticas

T
ICKE

Oceanário de Lisboa, Castelo de São Jorge, Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Adega de
vinhos do Porto, Castelo de Guimarães, Teleférico de Guimarães, Sé de Braga, Museu do Douro,
Vinícola, Castelo de Tomar.

T

Ingressos

Café da manhã continental
Café da manhã continental incluído todos os dias. Refeições, como almoços e jantares, não estão
incluídos no roteiro.

Refeições

Carro ou van
Carro ou van com ar-condicionado ou aquecimento, combustível, estacionamentos, seguro e
pedágios. Translados na chegada e no momento da partida.

Transportes

Guia

Acompanhamento 24h
Guia brasileiro exclusivo para o grupo à disposição 24h, desde a chegada em Lisboa até o início da
viagem de regresso ao Brasil, não ficará sem suporte em nenhum momento.

Wi-Fi durante os passeios

Wi Fi

Wi-fi ilimitado, estará conectado o tempo todo, para compartilhar as alegrias, fotos e experiências
durante toda a viagem. Nos hotéis, também tem Wi-Fi gratuíto e ilimitado.

20 kg

Malas
Franquia de uma mala de tamanho médio, com no máximo 20 kg por pessoa e uma bolsa de mão
ou mochila. Não estão incluídos gorjetas & serviços de maleteiro nos hotéis.

O que não está incluído
Despesas com passaportes & outros documentos; passagens aéreas ou conexões que possam
existir; gastos extras de caráter pessoal & passeios opcionais; almoços, jantares, bebidas &
gorjetas em Portugal & Espanha; ingressos para entrada nos locais a serem visitados, diferentes
dos que já estão incluídos no roteiro.

Melhor
Preço

Valor deste roteiro por pessoa
R$ 6.100,00 e com pagamento parcelado em até 12x no cartão
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Roteiro de 10 dias
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Confira o que inclui no roteiro de 12 dias e 11 noites
12 dias e 11 noites
Alojamento em hotel categoria 3 estrelas em quarto duplo standard com banheiro privativo.
Sendo, [4] em Lisboa, [1] em Óbidos, [3] no Porto, [1] em Peso da Régua, [1] Covilhã e [1] em Évora.
Hospedagem

Ingressos de 15 atrações turísticas

ET

Oceanário de Lisboa, Castelo de São Jorge, Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Palácio
Nacional, Palácio da Pena, Mosteiro da Batalha, Adega de vinhos do Porto, Castelo de Guimarães,
Teleférico de Guimarães, Sé de Braga, Museu do Douro, Vinícola, Catedral de Évora & Capela dos
Ossos.

TICK
Ingressos

Café da manhã continental
Café da manhã continental incluído todos os dias. Refeições, como almoços e jantares, não estão
incluídos no roteiro.

Refeições

Carro ou van
Carro ou van com ar-condicionado ou aquecimento, combustível, estacionamentos, seguro e
pedágios. Translados na chegada e no momento da partida.

Transportes

Guia

Acompanhamento 24h
Guia brasileiro exclusivo para o grupo à disposição 24h, desde a chegada em Lisboa até o início da
viagem de regresso ao Brasil, não ficará sem suporte em nenhum momento.

Wi-Fi durante os passeios

Wi Fi

Wi-fi ilimitado, estará conectado o tempo todo, para compartilhar as alegrias, fotos e experiências
durante toda a viagem. Nos hotéis, também tem Wi-Fi gratuíto e ilimitado.

20 kg

Malas
Franquia de uma mala de tamanho médio, com no máximo 20 kg por pessoa e uma bolsa de mão
ou mochila. Não estão incluídos gorjetas & serviços de maleteiro nos hotéis.

O que não está incluído
Despesas com passaportes & outros documentos; passagens aéreas ou conexões que possam
existir; gastos extras de caráter pessoal & passeios opcionais; almoços, jantares, bebidas &
gorjetas em Portugal & Espanha; ingressos para entrada nos locais a serem visitados, diferentes
dos que já estão incluídos no roteiro.

Melhor
Preço

Valor deste roteiro por pessoa
R$ 7.200,00 e com pagamento parcelado em até 12x no cartão
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Roteiro de 12 dias
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Confira o que inclui no roteiro de 15 dias e 14 noites
15 dias e 14 noites
Alojamento em hotel categoria 3 estrelas em quarto duplo standard com banheiro privativo.
Sendo, [4] em Lisboa, [1] Óbidos, [1] Aveiro, [4] Porto, [1] Peso da Régua, [1] Covilhã e [2] Évora.
Hospedagem

Ingressos de 15 atrações turísticas

ET

Oceanário de Lisboa, Castelo de São Jorge, Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Palácio
Nacional, Palácio da Pena, Mosteiro da Batalha, Adega de vinhos do Porto, Castelo de Guimarães,
Teleférico de Guimarães, Sé de Braga, Museu do Douro, Vinícola, Catedral de Évora & Capela dos
Ossos.

TICK
Ingressos

Café da manhã continental
Café da manhã continental incluído todos os dias. Refeições, como almoços e jantares, não estão
incluídos no roteiro.

Refeições

Carro ou van
Carro ou van com ar-condicionado ou aquecimento, combustível, estacionamentos, seguro e
pedágios. Translados na chegada e no momento da partida.

Transportes

Guia

Acompanhamento 24h
Guia brasileiro exclusivo para o grupo à disposição 24h, desde a chegada em Lisboa até o início da
viagem de regresso ao Brasil, não ficará sem suporte em nenhum momento.

Wi-Fi durante os passeios

Wi Fi

Wi-fi ilimitado, estará conectado o tempo todo, para compartilhar as alegrias, fotos e experiências
durante toda a viagem. Nos hotéis, também tem Wi-Fi gratuíto e ilimitado.

20 kg

Malas
Franquia de uma mala de tamanho médio, com no máximo 20 kg por pessoa e uma bolsa de mão
ou mochila. Não estão incluídos gorjetas & serviços de maleteiro nos hotéis.

O que não está incluído
Despesas com passaportes & outros documentos; passagens aéreas ou conexões que possam
existir; gastos extras de caráter pessoal & passeios opcionais; almoços, jantares, bebidas &
gorjetas em Portugal & Espanha; ingressos para entrada nos locais a serem visitados, diferentes
dos que já estão incluídos no roteiro.

Melhor
Preço

Valor deste roteiro por pessoa
R$ 8.500,00 e com pagamento parcelado em até 12x no cartão
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Roteiro de 15 dias
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Informações importantes válidas para
qualquer um dos roteiros escolhidos

$

Forma de pagamento do serviço terrestre & hospedagens
30% de entrada para a reserva das datas e o saldo restante poderá ser divido no número de meses
que faltam para o início da viagem. Os pagamentos deverão ser efetuados em depósitos ou
transferências para a minha conta no Banco Itaú.
Atenção:
De forma alguma o pagamento restante poderá ser feito em Portugal e em Reais R$ ou Euros €.
a

Após o pagamento da reserva das datas [30% do valor do orçamento], o valor restante do
orçamento poderá ser parcelado mensalmente, a quantia de parcelas dependerá do tempo
restante entre o aceite do orçamento e 15 dias antes do início do serviço de acompanhamento.
a

No valor do orçamento, está incluída a comissão dos agentes/agências de viagem [quando
aplicável], não tendo que pagar nada à mais do valor mostrado neste orçamento.

Passagem Aérea & Seguro de Viagem
Parte aérea não incluída. Consulte a agência de viagens de sua confiança, ou se preferir, entre em
contato comigo que tenho agências em várias cidades para auxiliar na compra dos bilhetes aéreos
e do seguro de viagem.

PASSAPORTE

Documentos necessários
Passaporte com validade superior a seis meses, a partir da data do início da viagem. Menores de
21 anos, só poderão viajar acompanhado dos pais ou responsável, com os documentos exigidos
pelas autoridades estrangeiras.

1112 1

10
9
8

7 6

5

Horários
2 Todos os dias estarei por volta das 10h na recepção do hotel e estarei acompanhando até por
3 volta das 20h30. O horário mostrado não quer dizer que serão exatamente esses, pode-se alterar.
depende do roteiro que será feito no próximo dia.
4 Isso
a
Pode ocorrer de não fazermos visitas em todas as cidades ou pontos de interesse turístico, isso irá
depender do tempo gasto nas viagens entre as cidades e as condições meteorológicas.
Os valores dos ingressos NÃO serão reembolsáveis, se por algum motivo as visitas não forem feitas.

Régis Coimbra Sanghim
Banco Itaú
Agência: 0425
C. Corrente: 22.268-4
C.P.F.: 171.797.978-55
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1234 5678 9012 3456

Escolha a opção desejada para o pagamento parcelado em até 12x.
Régis Coimbra Sanghim

Cartão de Crédito

Opção para pagamento parcelado no
cartão de crédito via
PagSeguro
Para facilitar sua viagem, apresento aqui algumas formas de parcelamento, via PagSeguro, que
disponho para o pagamento da sua viagem para Portugal.
Você pode criar um plano de pagamento parcelado se você tiver um cartão de crédito emitido no
Brasil e os pagamentos serão em Reais (R$) e NÃO em Euros (€).
Atenção: Os valores da Entrada de 30% + Taxa, deverão serem pagos na forma de transferência
bancária ou depósito em conta corrente em minha conta do banco Itaú.
a
Tenha em mente que após fazer a escolha da forma de pagamento, no site do PagSeguro, você não
poderá mais alterar a forma do pagamento.

I.O.F. [Imposto sobre Operações Financeiras]
A taxa imposta pelo governo de 6,38% é cobrada para operações internacionais, NÃO será
aplicada para essa transação, pois a compra estará sendo efetuada no Brasil. As opções são
válidas apenas para clientes residentes no Brasil.

Roteiro
Valor
Entrada 30%+Taxa1
a

Financiamento
3X
Custo total2
a

Financiamento
5X
Custo total2
a

Financiamento
7X
Custo total2
a

Financiamento
10X
Custo total2
a

Financiamento
12X
Custo total2

7 dias
R$ 4.410,00
R$ 1.446,00

10 dias
R$ 6.100,00
R$ 2.001,00

12 dias
R$ 7.200,00
R$ 2.361,00

15 dias
R$ 8.500,00
R$ 2.787,00

a

a

a

a

R$ 3.273,45
R$ 1.091.15
R$ 4.719,45

R$ 4.527,91
R$ 1.509,30
R$ 6.528,91

R$ 5.344,42
R$ 1.781,47
R$ 7.705,42

R$ 6.309,38
R$ 2.103,13
R$ 9.096,38

a

a

a

a

R$ 3.369,46
R$ 673,89
R$ 4.815,46

R$ 4.660,71
R$ 932,14
R$ 6.661,71

R$ 5.501,16
R$ 1.100,23
R$ 7.862,56

R$ 6.494,43
R$ 1.298,89
R$ 9.281,43

a

a

a

a

R$ 3.467,01
R$ 495,29
R$ 4.913,01

R$ 4.795,64
R$ 685,09
R$ 6.796,64

R$ 5.660,42
R$ 808,63
R$ 8.021,42

R$ 6.682,45
R$ 954,64
R$ 9.469,45

a

a

a

a

R$ 3.617,04
R$ 361,70
R$ 5.063,04

R$ 5.003,16
R$ 500,32
R$ 7.004,16

R$ 5.905,37
R$ 590,54
R$ 8.266,37

R$ 6.971,62
R$ 697,16
R$ 9.758,62

a

a

a

a

R$ 3.719,22
R$ 309,94
R$ 5.165,22

R$ 5.144,50
R$ 428,71
R$ 7.145,50

R$ 6.072,19
R$ 506,02
R$ 8.433,19

R$ 7.168,56
R$ 597,38
R$ 9.955,56

1 Taxa imposta pelo PagSeguro - 7 dias: R$ 123,00 - 10 dias: R$ 171,00 - 12 dias: R$ 201,00 - 15 dias: R$ 237,00
2 Referente a taxa de parcelamento de 2,99% ao mês.

Os preços mencionados neste programa estão sujeitos à alteração sem aviso prévio, e/ou reajustes devido a oscilação cambial entre as moedas utilizadas.
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