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SERVIÇOS PREMIUM
Se você quer ter tudo preparado com antecedência, além do que está
incluído desta página, sugerimos adicionalmemte o seguinte
•3 jantares (días ,5,6,7)
•Visita ao Museo de Cera em Lourdes (día 8)
Lourdes

Datas de iniço
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out

Santuarios Marianos

06
17
08
12
16
14

Hoteis previstos
CIDADE/HOTEL
Lisboa
Turim Saldanha ****
Madrid
Via Castellana ****
Barcelona
Catalonia Park Putxet ****
Andorra
Delfos ****
Lourdes
Alba ****
Pamplona
Abba Reino Navarra ****

LOCALIZAÇAO
(Cemtro)
(Cidade)
(Cidade)
(Cemtro)
(Cemtro)
(Cemtro)

O preço inclui
• Transporte em ônibus com guía
acompanhante
• Traslados de chegada e salida
• Alojamemto nos hoetis indicados
com cafe da manha
• Gorjetas a carregadores nos hotéis
(quando possível).
• Visitas com guia local em Barcelona, Pamplona E Madrid
• Excursao a Lisboa e Fátima em circuito regular
• Sacola de viagem
Pamplona

Día 01 (Sábado) Lisboa
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e traslado para o hotel. Às 19h30 na
recepção do hotel terá lugar uma reunião com o guia para apresemtação dos
participantes. Alojamemto
Dia 02 (Domingo) Lisboa - Fátima Lisboa
Café da manhã. Visita panorâmica em
circuito regular com o exterior dos principais pontos turísticos da cidade. De
tarde, Continuando em circuito regular,
partida para Fátima, local das aparições
em 1917 de Nossa Semhora aos três
pastorinhos. Tempo livre e regresso a
Lisboa. Alojamemto.
Día 03 (Segunda-feira) Lisboa Madrid
Café da manhã. Partida atravessando
o Alemtejo e emtrando na Extremadura
espanhola por Badajoz, Trujillo, Oropesa
e chegada a Madri. Restante tempo livre.
Alojamemto.
Dia 04 (Terça-feira) Madrid – Zaragoza – Montserrat – Barcelona
Café da manhã. Partida por Guadalajara e CalataEud para Zaragoza. Oportunidade para visita à Basílica de Nª Sra.
do Pilar, padroeira de Espanha. Continuação para visita ao santuário de Nª Sra
de Montserrat, patrona da Catalunha.
Partida para Barcelona. Alojamemto.
Día 05 (Quarta-feira) Barcelona –
Andorra
Café da manhã e visita panorâmica
observando os principais motivos de
interesse como Monjuic, Sagrada Fami-
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lia, Bairro Gótico, Rambla, etc. De tarde
partida para Andorra-a-Velha, capital do
principado situado em plemos Pireméus.
Alojamemto.
Dia 06 (Quinta-feira) Andorra Meritxell - Lourdes
Café da manhã. Em hora a indicar, partida para visita ao santuário de Nª Sra.
De Meritxell, patrona do principado de
Andorra. Continuação desfrutando de
paisagems de grande beleza por Pas de
la Casa, Foix, Tarbes e chegada a Lourdes. À noite, possibilidade de assistir à
Procissão de Velas no Santuário. Alojamemto.
Dia 07 (Sexta-feira) Lourdes - Jaca
- Pamplona
Café da manhã. Visita do Santuário,
Rochedo de Massabeille e casas onde viveu Santa Bernadette. Tempo ainda para
compromissos religiosos e possibilidade
extra de efectuar a visita ao Museu de
Cera. De tarde, Continuação por Pau
para Jaca, cidade COMhecida como “a
pérola dos Pireméus” e paragem obrigatória do “Caminho de Santiago”. Emtrada na província de navarra e chegada a
Pamplona. Alojamemto.
Dia 08 (Sábado) Pamplona - Logroño - Madrid
Café da manhã e visita à cidade na
margem do rio Arga. Destaca-se o COMjunto histórico-arquitetónico, da praça
Preços por pessoa em Euros
Percurso completo Lis/Mad (10 días)
Servicios “Premium”

do Castelo à igreja de San Saturnino
sem esquecer a capela de San Fermin, o
padroeiro das grandes festas locais. Partida para Logroño onde se destaca a sua
COMcatedral. Tempo livre e saida para
Madrid. Alojamemto.
Dia 09 (Domingo) Madrid
Café da manhã. Panorâmica da cidade com guia local, percorremdo os mais
famosos pontos turísticos da capital de
Espanha: Portas do Sol, Castellana e a
vanguardista Praça de Castilla. Tarde livre para visitas opcionais. Alojamemto.
Día 10 (Segundas) Madrid – Ciudad
de origem.
Cafe da manha e traslado para o
aeroporto (Quarto disponível até às
12h00). Fim do nossos serviços

Andorra
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