
 
 

 

 
Rota do Mármore 

 

 
 
 
 

1º. Dia  ● Lisboa / Estremoz 
Concentração de todos os participantes em local a designar. Pelas 09h00 partida em autopullman de 
turismo pela A6 e A2 com destino a Estremoz (paragem técnica em rota) que é conhecida 
internacionalmente pelas suas jazidas e mármore branco cuja exploração remonta ao tempos da 
ocupação romana como comprova o Templo de Diana em Évora. Foi nesta cidade que faleceu, com 66 
anos de idade, a Rainha Santa Isabel , indo ao encontro de seu filho, o futuro Rei de Portugal, D. Afonso 
IVG. Chegada pelas 12h00. Breve tour panorâmico pela cidade e Almoço servido em Restaurante local. 
De tarde, visita ao centro histórico, ao Castelo (transformado em Pousada Rainha Santa Isabel, o quarto 
onde faleceu a rainha - hoje transformado em capela – à Igreja do Convento de São Francisco, a Igreja 
de Santa Maria, etc. etc. Alojamento e Jantar no Hotel Imperador *** 
 
 
 
  

Estremoz e Vila Viçosa 



 
 
2º. Dia  ● Estremoz / Vila Viçosa / Lisboa 
Pequeno Almoço no Hotel. Despedimos-mos da cidade de Estremoz com um breve circuito pelas zona 
das Pedreiras, e de seguida Vila Viçosa, local do famoso Palácio dos Bragança, onde Dª. Luisa de Gusmão 
declarou “antes Rainha por um dia do que Duquesa toda a vida” e onde visitaremos o famoso Palácio 
Ducal - situado no Terreiro do Paço desta vila alentejana. Foi durante séculos a sede da sereníssima Casa 
de Bragança, uma importante família nobre, com origens no Sé. XV, que se tornou na casa reinante em 
Portugal, quando em 1 Dezembro 1640 o 8º. Duque de Bragança foi aclamado Rei de Portugal (D. João  
IV) e, mais tarde, daria origem à Casa de Bragança-Saxe-Coburgo e Gota. Concluída a visita tour 
panorâmico por Vila Viçosa passando pela Igreja de São João Evangelista (séc. XVII, Igreja da 
Misericórdia (séc. XVI), Convento dos Agostinhos, Convento das Chagas e Almoço servido num 
Restaurante local. De tarde, iniciamos a nossa viagem de regresso a Lisboa através da A6 e A2 com uma 
paragem técnico. 
 

Fim da viagem 
 
 
 
Preço por pessoa – Minimo 35 Participantes – SOB CONSULTA  
 
 
 

Crianças (dos 2 aos 11 anos, partilhando o quarto com 2 adultos) :  30% de desconto 
 
O programa inclui: 
 
● Transporte em autopullman de turismo para o percursos descrito no itinerário 
● Estadia no Hotel Imperador *** durante  1 noite com Pequeno Almoço 
● 2 Almoços (de 10 e 11 Junho) 
● 1 Jantar (de 10 Junho) 
● Serviços de Guia oficial 
● Entrada no Castelo de Estremoz 
● Entrada no Palácio Ducal de Vila Viçosa 
● Todas as visitas descritas no itinerário 
● Seguro de Assistência em Viagem no valor de EWUR 30.000,00 por pessoa 
 
Não inclui : 
 
● Bebidas às refeições 
● Gratificações a Guia e Motorista 
● Em geral, tudo o que não se encontrar descrito na rúbrica “O Preço inclui” 
 

  



 

Condições Gerais 

 
 

ORGANIZAÇÃO  
A organização técnica desta viagem foi realizada por 
Booking - Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede na 
Rua Fernando Lopes Graça, 10 A 1600-067 Lisboa, 
contribuinte fiscal nº 501145834, com o capital social de 
Euros 200.000,00, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, sob o número 1196 e com o RNAVT 
1951.  
 
INSCRIÇÕES 
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do valor 
total da viagem, devendo o pagamento restante ser 
efectuado de acordo com o seguinte esquema: 40% até 60 
dias antes da realização da viagem e os restantes 30% até 30 
dias antes da partida . A Agência organizadora reserva-se o 
direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não 
tenha sido efectuado nas condições acima mencionadas. 
 
 
DESISTÊNCIAS 
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da 
viagem, terá de pagar todos os encargos  a que a desistência 
dê lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do 
preço da viagem. Quando seja caso disso, o cliente será 
reembolsado pela diferença entre a quantia já paga e os 
montantes acima referidos 
 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
A viagem constante deste programa está baseada num 
número mínimo de participantes, pelo que  a Agência 
organizadora poderá cancelar a viagem, caso não venha a 
existir o número mínimo de participantes. 

 
 

ALTERAÇÕES 
Sempre que existam razões justificadas, a Agência organizadora 
poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de 
partida ou substituir qualquer dos  hotéis previstos por outros 
de categoria similar, sem que o cliente tenha direito a qualquer 
indemnização ou reembolso das quantias pagas. 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO AO PREÇO 
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos 
dos serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção do 
programa  pelo que estão sujeitos às alterações que resultem  de 
variações de custos nos transportes,  do combustível, dos hotéis, 
de direitos aduaneiros, impostos, taxas, flutuações cambiais, etc. 
Sempre que se verificar esta alteração, o cliente será 
imediatamente  informado e convidado a, dentro do prazo que  
lhe for fixado, aceitar o aumento verificado  ou anular  a sua 
inscrição nos mesmos termos e condições  previstos na rubrica “ 
Desistências” 
 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO 
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta vier a 
ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial 
constante do programa da viagem, tem o cliente o direito de 
desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de todas 
as quantias pagas, ou, em alternativa, aceitar uma alteração e 
eventual variação do preço. 
 
RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem 
constante deste programa e  emergentes das obrigações 
assumidas, encontra-se garantida por um seguro de 
responsabilidade civil, na Companhia de Seguros Generali e por 
uma caução no Turismo de Portugal  nos termos da legislação 
em vigor. 
 
 
 

 
 

BOOKING - Agência de Viagens e Turismo, Lda. 
Rua Fernando Lopes Graça, 10 A  -  1600-069 LISBOA (Portugal) 
Tel.: (351) 213 16 12 59 - Fax: (351) 213 16 12 80 - RNAVT 1951 

www.viagens-booking.com 

 


