Portugal
e Espanha

Santuários Marianos
com Santiago

39

Desde

1.180
€

REF.: S - 5021

11
Dias

Santiago de Compostela

Roteiro:
Lisboa 2N Madri 1N Burgos / Logroño / Pamplona 1N Jaca / Lourdes 1N Aspeitia / Bilbau 1N NOVIDADE 2018/19
San Sebastian de Garabandal / Covadonga / Oviedo 1N Ribadeo / Santiago de Compostela 1N Porto / Fátima
Guia Acompanhante
em Português

Itinerário:
01º dia (Sexta): Brasil / Lisboa

Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição a bordo.

02º dia (Sábado): Chegada a Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e traslado privativo para o hotel. Hospedagem. Às 19h30 na recepção do hotel terá lugar uma reunião com o guia para apresentação dos
participantes.

03º dia (Domingo): Lisboa

Café da manhã. Visita panorâmica da capital de Portugal em
circuito regular local, conhecendo o exterior dos principais pontos turísticos da cidade: Praça do Rossio, Praça do Comércio,
Catedral, Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, Padrão dos
Descobrimentos. Tarde livre. Hospedagem.

04º dia (Segunda): Lisboa / Madri

Café da manhã. Partida atravessando a região do Alentejo e
entrando na Extremadura espanhola por Badajoz, Trujillo, Oropesa e chegada a Madri. Restante tempo livre. Hospedagem.

05º dia (Terça): Madri / Burgos / Pamplona

Café da manhã. Partida para Burgos. Tempo nesta bela cidade,
onde se destaca a imponente Catedral gótica e o extraordinário Arco de Santa Maria. Continuação por Logroño com breve
paragem nesta cidade monumental e sede vinícola da Rioja,
região da qual é capital. Saída para Pamplona, cidade do rio
Arga e capital da região de Navarra. Sugerimos à noite um passeio pedonal pelo recuperado centro histórico da cidade com
as suas iluminações. Hospedagem.

06º dia (Quarta): Pamplona / Jaca / Lourdes

Café da manhã. Partida por Yesa com panorâmica da albufeira da sua barragem construída no rio Aragón, continuando
por Jaca, com breve paragem nesta cidade conhecida como “a
pérola dos Pirenéus” e passagem obrigatória no “Caminho de
Santiago”. Partida por Candachú e chegada a Lourdes por entre
paisagem de rara beleza proporcionada pelos Pirinéus. À tarde, visita do Santuário, Rochedo de Massabeille e casas onde
viveu Santa Bernadette. Tempo para compromissos religiosos.
Possibilidade ainda de participar na opcional de subida em funicular ao Pic du Jer com excelente paisagem sobre a cidade,
Santuário e Pirinéus. À noite não perca a Procissão de Velas no
Santuário. Jantar e hospedagem.

Hotéis Previstos

(Ou similares)

Cidade

Hotel / Localização

Lisboa
Madri
Pamplona
Lourdes
Bilbau (Santurce)
Oviedo

Lutécia **** (Cidade)
Via Castellana **** (Cidade)
Blanca de Navarra **** (Cidade)
Alba **** (Centro)
URH Palacio de Oriol **** (Cidade)
Gran Hotel España **** (Centro)
G H Santiago **** (Cidade) /
G H Los Abetos **** (Cidade)
Lutécia **** (Cidade)

Santiago
Lisboa

07º dia (Quinta): Lourdes / Loyola / Bilbau (Santurce)

Café da manhã. Partida por Pau, Irún San Sabastian para
Azpeitia. Visita à basílica do santuário de Santo Inácio de Loiola, um dos fundadores dos Jesuítas. Continuação para Bilbau.
Oportunidade para testar a reputada gastronomia local, das
tapas a menus de degustação. De tarde, panorâmica da cidade
com guia local pelos principais pontos da cidade. Visita opcional ao museu Guggenheim, dedicado à Arte Contemporânea,
sendo um exemplo de arquitectura arrojada assinada por
Frank Gehry, que traz à cidade anualmente milhares de visitantes. Hospedagem.

08º dia (Sexta): Bilbau (Santurce) / Garabandal /
Covadonga / Oviedo

Café da manhã. Partida por para Santander, com panorâmica
orientadora da cidade, continuando por pitorescas localidades
como San Vicente de la Barquera, seguindo para San Sebastian
de Garabandal, aldeia rural situada na montanha Peña Sagra,
onde se celebra a aparição da Virgem Maria. Continuação por
Panes para acompanhar o rio Cares e a estupenda paisagem
oferecida pelo seu vale e de seguida sobre os Picos da Europa
por terras do queijo de Cabrales, da sidra e dos orujos, licores
das Asturias. Chegada a Covadonga. Visita à gruta de Pelayo,
local que evoca a batalha de Covadonga, primeiro passo da Reconquista Cristã. Possibilidade de efectuar excursão opcional
aos lagos de Enol e Ercina. Continuação para Oviedo a capital
Asturiana. Breve panorâmica orientadora. À noite aconselhamos passeio pelas inúmeras ruas pedonais do centro, repletas
de símbolos do seu passado histórico. Hospedagem.

09º dia (Sábado): Oviedo / Ribadeo /
Santiago de Compostela

Café da manhã. Partida com percurso perto da costa
Atlântica por Luarca e Ribadeo, continuando para Santiago
de Compostela. De tarde visita pedonal com guia local ao
centro histórico da cidade até à Catedral, Património da
Humanidade, onde se encontra o túmulo de São Tiago,
objectivo final dos peregrinos e um dos mais importantes
locais de culto da actualidade. Restante tempo livre.
Hospedagem.

10º dia (Domingo): Santiago de Compostela /
Porto / Fátima / Lisboa

Datas de
chegada a Lisboa

2018
Mai: 12;
Jun: 02;
Jul: 14;
Ago: 04;
Set: 08;
Out: 20.

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante em Português;
• Hospedagem nos hotéis previstos ou similares com café da manhã;
• Excursão panorâmica de Lisboa em circuito regular (dia 3):
• Visitas guiadas em Bilbau e Santiago de
Compostela;
• 1 jantar com água e vinho (dia 6);
• Traslados de chegada e saída;
• Gorjetas a carregadores de malas nos
hotéis (1 mala por pessoa);
• Sacola de viagem entregue na Europa.

Café da manhã. Partida por Valença para a cidade do Porto.
Panorâmica orientadora da segunda maior cidade de Portugal, pelos Clérigos, Foz e Ribeira admirando os bairros típicos e
núcleo histórico que foi declarado Património da Humanidade.
Partida para Fátima. Tempo para compromissos religiosos no
Santuário, que evoca as aparições de Nossa Senhora aos Três
Pastorinhos – Lúcia, Jacinta e Francisco – e que é hoje local de
peregrinação mundial. Continuação para Lisboa. Hospedagem.

Os preços não incluem

11º dia (Segunda): Lisboa / Cidade de origem

Opção Mais Incluído

Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto. (Quarto disponível até às 12h00). Fim dos nossos serviços.

LISBOA / LISBOA Preços por pessoa (Em Euros)
Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído

1180,00
410,00
115,00

Tarifas Aéreas nas melhores companhias, parceladas com parte terrestre - confira.

• Passagens aéreas. Consulte as nossas
tarifas especiais;
• Tudo que não esteja incluído no programa;
• Seguro de viagens europeu (Schengen).

• Visita com subida de funicular ao Pic du Jer
(dia 6);
•
Visita ao museu Guggenheim em Bilbau
(dia 7);
• 3 jantares com água e vinho (dias 5, 7 e 9);

Europa – Circuitos 2018/19

