
           PORTUGAL      

 DIA: 10 juliol 2018                                         LLOC: Aeroport de Barcelona (Terminal 1)                                    HORA: 05h30  

VISITES CULTURALS INCLOSES:  

Visita guiada de Lisboa amb entrada a la Catedral i al Monestir de 

Los Jerónimos (UNESCO) · Visita guiada de Sintra amb entrada al 

Palau Reial da Pena (UNESCO) · Visita guiada de Cascáis · Visita 

guiada d’Évora (UNESCO) amb entrada a la Catedral i al Museu 

d’Art Sacre · Visita guiada d’Alcobaça amb entrada al Monestir de 

Santa Maria (UNESCO) · Visita guiada de Coimbra (UNESCO) · 

Visita guiada de Braga amb entrada i funicular al Santuari de Bom 

Jesus do Monte · Visita guiada de Guimaraes (UNESCO) · Ruta 

Vinícola per la Vall del Duero (UNESCO) amb Degustació de Vi a 

una Bodega i entrada al Palau Solar de Mateus de Vila Real · Visita 

guiada d’Oporto (UNESCO) amb Creuer fluvial pel Duero  

        ESSÈNCIES DE 

PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO 

Del 10 al 16 de juliol del 2018 

TE DE TERTÚLIA 
 

Acompanyats per l’historiador i professor d’art, Àngel Morillas,  
coordinador del Patrimoni de la UNESCO 

10/07  Barcelona - Lisboa, visita de la ciutat (UNESCO) 

11/07  Lisboa, visitem Sintra (UNESCO) i Cascáis 

12/07  Lisboa, visitem Évora (UNESCO)   

13/07  Lisboa - Alcobaça (UNESCO) - Coimbra (UNESCO) - Oporto 

14/07  Oporto, visitem Braga i Guimaraes (UNESCO)  

15/07  Oporto i la Vall del Duero (UNESCO) 

16/07  Oporto, visita ciutat (UNESCO) i Creuer pel Duero - Barcelona 

EL PREU INCLOU: 

Bitllets Aeris anada i tornada en classe turista 

Taxes Aèries 

Trasllats amb autocar privat en la destinació 

Assegurança d’Assistència en Viatge   

Hotels EUROSTARS 4**** a Lisboa i Oporto (o similars)  

Viatge amb règim d’Allotjament i Esmorzar a l’hotel  

7 Dinars a restaurants amb begudes incloses (Vi i Aigua) 

Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

Grup mínim 20 participants  

Acompanyament, assessorament pedagògic i xerrades  

   durant el viatge a càrrec del professor Àngel Morillas. 

 

EL PREU NO INCLOU: 

Tot tipus d’Extres 

Tot allò No Indicat 

Sopars  

Assegurança opcional de Cancel·lació (*) 

   (*) a contractar amb la primera paga i senyal.  

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  
www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

Donada la seva situació geogràfica, Portugal ha sigut testimoni d’un fluxe constant de diferents civilitzacions durant els últims 3.100 
anys. Íbers, tartesos, celtes, fenicis i cartaginesos, grecs, romans, germans (sueus i visigots), musulmans, jueus i altres cultures han 
deixat empremta a la cultura, història, llenguatge i ètnia.  Durant els segles XV i XVI, Portugal fou una de les majors potències 
econòmiques, socials i culturals del món, així com el seu imperi, que s’extenia des de l’actual Brasil fins a les Índies Orientals.  

 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 

  1.795 € 
 

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  450 € 

Assegurança opcional de Cancel·lació (*):  35 € 

PLA DE VOLS PROVISIONAL (VUELING):  
 

10/07/18 Barcelona - Lisboa 07h15 - 08h15 

16/07/18 Oporto - Barcelona 22h00 - 00h40  

Disseny cultural 
www.tedetertulia.com - tedetertulia@gmail.com   

Tel. 93 757 81 01 



ESSÈNCIES DE  

PORTUGAL 

Del 10 al 16 de juliol del 2018 

TE DE TERTÚLIA  

10/07  BARCELONA - LISBOA, VISITA DE LA CIUTAT (UNESCO) 

Presentació a l’Aeroport de Barcelona a l’hora indicada. Facturació dels equipatges i sortida amb el vol direcció 
a Lisboa. Arribada a l’Aeroport de Lisboa i trasllat al centre per a conèixer la capital portuguesa. Visitarem aquesta 
moderna ciutat, on es conjuguen magistralment elements avantguardistes amb un ric patrimoni històric. Destaquen 
especialment el Monestir dels Jerònims, joia de l’estil manelí, i la Torre de Belem (visita exterior), ambdós declarats 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, però el Mirador de Santa Luzia i el Castell de San Jorge, on podrem 
gaudir d’unes magnífiques vistes sobre la ciutat i el riu Tajo. Farem un recorregut pel casc antic, on cal destacar 
l’església de Sant Vicens, el Panteó Reial, el barri de l’Alfama i la “Sé” (Catedral), fins arribar a la Plaça del Comerç i la 
del Rossio. Breu temps lliure i trasllat a l’hotel. Allotjament.  

 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

11/07  LISBOA, VISITEM SINTRA (UNESCO) I CASCÁIS  

Esmorzar a l’hotel. Al matí sortida en direcció a Sintra, situada en plena Serra da Sintra,  on destaca el seu casc 
històric conegut com la “cidade velha”. Des d’antuvi es va convertir en una destinació d’oci de la reialesa i noblesa 
portuguesa i posteriorment en ple segle XIX va tenir una època daurada amb l’arribada d’artistes i intel·lectuals pel 
seu marcat tarannà romàntic. El centre d’aquesta singular vila està format per tot un conjunt d’estrets i sinuosos 
carrerons de tradició medieval on hi destaca el sumptuós Palau  Reial da Pena, un dels més antics de l’època 
medieval europea i declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Al migdia, dinar en un restaurant de la zona. 
A la tarda, continuació del nostre itinerari cap a la bonica ciutat de Cascáis, encisadora localitat marinera amb un 
elegant port esportiu, on tindrà lloc un agradable passeig. Acabades les visites, tornada  a l’hotel. Allotjament.   

 
12/07  LISBOA, VISITEM ÉVORA (UNESCO)  

Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí per a visitar Évora, localitat hereva d’un ric i variat patrimoni històric, fundada 
pels romans i fortificada durant la Reconquesta a l’edat mitjana. Coneixerem el seu nucli antic, declarat alhora 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, envoltat d’unes poderoses muralles, amb un entramat de carrerons 
sinuosos esquitxats de palauets i cases senyorívoles. Visitarem la seva fastuosa Catedral de Santa Maria, del segle 
XII, amb una arquitectura de transició del romànic al gòtic, la Plaça de Giraldo, la Plaça del Comte Vila Flor que 
s’integra en un antic temple romà, l’Aqüeducte de l’Aigua de la Plata, el Col·legi de Lo Spirito Santo, entre altres 
monuments. Al migdia, dinar en un restaurant local. A la tarda, continuació de les visites i temps lliure a la ciutat. A 
una hora indicada, tornada a l’hotel. Allotjament.  

 
13/07  LISBOA - ALCOBAÇA (UNESCO) - COIMBRA (UNESCO) - OPORTO   

Esmorzar a l’hotel. Sortida de bon matí per a visitar Alcobaça, que deu la seva fama i desenvolupament al Monestir 
o Reial Abadia de Santa Maria, fundat el 1153 per l’Ordre del Císter i inciat el 1178 en terrenys donats a Frei 
Bernardo de Claraval, fundador de l’Ordre del Císter, pel primer rei de Portugal, D. Alfonso Herniques, complint un 
vot efectuat després de la reconquesta cristiana de Santarém que va estar en possessió dels moros fins al 1147. Erigit 
segons el model de l’Abadia de Claraval, casa mare de l’Ordre del Císter a França, el Monestir d’Alcobaça és un 
bellíssim monument classificat com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Al migdia, dinar en un restaurant 
de la zona. A la tarda, sortida per a visitar la bonica ciutat de Coimbra, travessada pel riu Mondego i que fou la ciutat 
bressol de la primera dinastia de reis pròpiament portuguesos alhora que fou també la primera ciutat universitària 
de Portugal. S’hi conserven restes d’època romana i altres edificis medievals en el període entre 1131 i 1255 quan fou 
capital de Portugal. Els seus edificis històrics foren classificats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 2013. 
Acabada la visita, continuació del trajecte fins a Oporto. Trasllat a l’hotel i allotjament.  

 

14/07  OPORTO, VISITEM BRAGA I GUIMARAES (UNESCO) 

Esmorzar a l’hotel. Al matí sortirem cap a Braga, ciutat amb un ric patrimoni històric reflectit en la seva 
Catedral i en l’Església de San Joao, així com en el sumptuós Palau dels Biscainos. També durem a terme la visita del 
magnífic Santuari de Bom Jesus do Monte, on pujarem amb el funicular, considerat com la joia del patrimoni religiós 
de la comarca. Al migdia, dinar en un restaurant de la zona. A la tarda, continuació fins a Guimaraes, una de les 
ciutats més boniques de Portugal, sobretot pel conjunt de monuments que configuren el Palau dels Ducs de 
Braganza, el Castell i l’Ermita romànica de Sant Miquel, així com els carrers medievals que donen una pinzellada 
històrica a tot el casc antic, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Acabades les visites, tornada a 
l’hotel. Allotjament.  

 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  
www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 



Del 10 al 16 de juliol del 2018 

TE DE TERTÚLIA  
ESSÈNCIES DE  

PORTUGAL 

15/07  OPORTO I LA VALL DEL DUERO (UNESCO) 

Esmorzar a l’hotel. Sortida de bon matí per a conèixer la Vall del Duero, declarada Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO. Farem la primera parada a la bonica localitat de Vila Real, d’origen medieval, situada a 1.315 
metres sobre el nivell del mar, i que reflecteix una arquitectura religiosa i civil de gran valor artístic, degut a 
nombroses esglésies i cases senyorívoles pertanyents a l’aristocràcia portuguesa. Aquí visitarem el Palau del Solar 
de Mateus, d’una elegància sublim i envoltat de formosos jardins. Al migdia, dinar en un restaurant de la zona. 
A la tarda, recorrerem la Ruta dels Vins a través dels seus punts més atractius. Farem un agradable reccorregut des 
de Peso da Regua fins a Pinhao tot travessant espectaculars paisatges de camps i vinyes. A Peso da Régua tindrà lloc 
la visita d’una bodega (“quinta” en portuguès) amb degustació de Vi inclosa. De tornada a Oporto, farem una breu 
parada a la localitat medieval d’Amarante per a admirar el seu preciós casc històric. Tornada a l’hotel i allotjament. 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

  

 

16/07  OPORTO, VISITA DE LA CIUTAT (UNESCO) I CREUER FLUVIAL PEL DUERO - BARCELONA  

Esmorzar a l’hotel. Al matí tindrà lloc la visita d’Oporto, esplèndida ciutat portuària i, sens dubte, una de les 
més singulars del país, edificada com a Port al bell mig de la desembocadura del riu Duero. Aquesta ciutat va donar 
origen al nom del país “Portu Cale”. Amb un patrimoni excepcional, hi destaquen, entre els seus principals 
monuments, la Catedral, del segle XII, ubicada a la part àlgida de la ciutat, Penyaventosa, d’on es domina tota la 
població, l’Església de Sant Francesc, d’un gòtic extraordinari, el famós Palau de la Borsa, el magnífic port orientat 
imponentment cap a la vessant nord de l’Atlàntic i, per acabar, les seves famoses bodegues de vi d’Oporto. Al 
migdia, dinar en un restaurant local. A la tarda, farem un agradable Creuer fluvial pel Duero per a gaudir 
relaxadament dels atractius que ofereix aquesta ciutat i dels bonics paisatges que l’envolten. En acabat, trasllat a 
l’Aeroport d’Oporto, facturació dels equipatges i sortida amb el vol direcció a Barcelona. Arribada a l’Aeroport del 
Prat. Final del viatge i dels serveis, tot desitjant que hagin gaudit d’aquesta ruta per Portugal.   

 
* L’ORDRE DE LES VISITES ÉS SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIÓ PER MOTIUS LOGÍSTICS, RESPECTANT  

EN TOT CAS EL CONTINGUT ÍNTEGRE DEL VIATGE.  

 

CONDICIONS DE RESERVA 
 

RESERVA:  
- Les inscripcions s’hauran d’efectuar directament a l’agència. 
- Les reserves es faran respectant l’ordre d’inscripció i en les dates indicades.  
- Els clients de Te de Tertúlia tenen preferència de reserva.  
- El nombre d’habitacions individuals és molt limitat.  
- Viatge amb un aforament limitat a 30 places.  
- Grup mínim 20 participants.  
- En aquest viatge es requereix DNI original i vigent.  
- L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la paga i senyal (+35€).  
 

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS: 
- La reserva de plaça no quedarà confirmada fins a l’ingrés de la paga i senyal.  
- Preguem contactar amb l’agència un cop efectuat el pagament per a confirmar la plaça (Tel. 93 496 14 67 o info@kulturalia.es).  
 

- Caldrà abonar una PAGA I SENYAL de 595€ per persona abans del 23 de març del 2018.    

- La resta del pagament final serà abans del 08 de juny del 2018.   

 

DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES: 
 

La Caixa:  ES10 2100 3208 5822 0035 6748  
 

* Cal indicar NOM + COGNOM + “PORTUGAL”  
 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:  
Paga i senyal No Reemborsable.  
50% de despeses de cancel·lació entre 30 i 16 dies abans de la data del viatge.  
75% de despeses de cancel·lació entre 15 i 8 dies abans de la data del viatge.  
100% de despeses de cancel·lació entre 7 dies abans de la data del viatge i la data del viatge.  
 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  
www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 


