
10 PENÍNSULA IBÉRICA

1º DIA LISBOA OU COIMBRA / BURGOS
Comparência na Gare do Oriente (estação de autocarros) em 
Lisboa, 30 minutos antes da partida. Iniciamos a nossa viagem às 
07h00 em direção a Coimbra onde damos as boas-vindas aos pas-
sageiros que embarcam nesta cidade (junto a estação de Coimbra 
B). Continuamos para a Beira Alta e Vilar Formoso em direção a 
Espanha até à Comunidade Autónoma de Castela e Leão, a maior 
do país, em cuja paisagem encontramos muitas aldeias encantado-
ras, que preservam extraordinários exemplos da arquitetura tradi-
cional da região. Almoço incluído. De tarde seguimos para norte, 
até Burgos, cidade rica em arte com destaque sobretudo na sua 
Catedral gótica que foi inspirada no modelo francês de Reims. Alo-
jamento e jantar no Hotel Corona de Castilla ****, ou similar.

2º DIA BURGOS / LA RIOJA / SAN SEBASTIAN / IRÚN
Pequeno-almoço buffet no hotel. Passeio a pé pelas ruelas de pe-
dra robusta, apreciando as fachadas sóbrias, em claro contraste 
com a delicada e exuberante obra gótica da Catedral que levou 
a UNESCO a declarar este monumento, Património Mundial da 
Humanidade (visita da Catedral incluída com áudio guia). Desco-
brimos também a porta de Santa Maria, a Plaza Mayor de formas 
surpreendentes, o popular e convidativo Paseo del Espolon, a pra-
ça do herói local “El Cid “o Campeador. Em hora a indicar local-
mente, partida em direção a Haro, capital da Rioja, e onde todos 
os caminhos vão dar ao vinho, e ao pecado da gula. Aqui, turismo 
rima com caves centenárias, por isso impõe-se uma visita a uma 
‘’bodega’’, para degustação dos famosos vinhos. Almoço incluído. 
De tarde, deixamos o vale banhado pelo rio Ebro, para conhecer o 
‘’País Basco’’ e a cidade costeira de San Sebastian, onde a baía ‘’La 
Concha’’ é o principal cartão-de-visita. Paragem para um passeio a 
pé na marginal bordeando umas das mais belas praias de Espanha. 
Continuação para Irún, alojamento e jantar no Hotel Urdanibia 
***  ou similar.

3º DIA IRÚN / LOURDES
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, atravessamos os Pire-
néus Atlânticos para o lado francês em busca do ambiente mís-
tico de um dos santuários Marianos mais famosos do mundo: 
Lourdes, onde a partir de 1858 a Virgem apareceu dezoito vezes 
a uma menina de 14 anos, Bernadette Soubirous. Encaixada entre 
as montanhas, o ar que se respira na localidade é carregado de 
uma profunda espiritualidade, e o constante fluxo de peregrinos 
transporta-nos até à Basílica do Rosário, e à pequena gruta das 
aparições junto ao rio Gave, onde as mais inexplicáveis curas mila-
grosas só tem uma explicação: a Fé. Almoço incluído e tarde livre 
para atividades de gosto pessoal. Alojamento e jantar no Hotel 
Eliseo ****  ou similar.

4º DIA LOURDES / PIRENÉUS / PRINCIPADO DE 
ANDORRA
Pequeno-almoço no hotel. Partida para os Pirenéus Centrais onde 
nos esperam cenários grandiosos numa comunhão perfeita entre 
terra, céu e água. O ritmo da estrada é marcado pelas paisagens 
de cortar a respiração, vales profundos entrecortados por rega-
tos ou torrentes proveniente dos degelos eternos. O destino e 
o microestado de Andorra, autónomo desde 1278, em que a sua 

capital, Andorra a Velha, aproveita o seu regime fiscal privilegiado 
para se tornar o paraíso do consumo urbano em claro contraste 
com a ruralidade e beleza das paisagens. Almoço incluído e tarde 
livre para atividades de gosto pessoal. Alojamento e jantar no Ho-
tel Màgic Andorra **** ou similar.

5º DIA PRINCIPADO DE ANDORRA / MONTSERRAT 
/  BARCELONA / BADALONA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente, saída 
em direção a Espanha onde serpenteando por montanhas e vales 
chegamos ao lugar mais sagrado dos catalães, para conhecer o 
seu ex-libris mais famoso La Morenata, a virgem Negra de Mont-
serrat padroeira da Catalunha. Almoço. De tarde continuação da 
viagem à capital da Catalunha, Barcelona: audácia, originalidade, 
modernidade, identidade, tudo isto e muito mais serve para de-
finir esta cidade entre os ares da montanha Montjuic e a brisa do 
mediterrâneo. Jantar em restaurante local. Alojamento no Hotel 
Rafael Badalona ****  ou similar.

6º DIA BADALONA / BARCELONA / BADALONA
Pequeno-almoço no hotel. Acompanhados de guia local conhe-
cemos o monumento mais visitado de Espanha, a Sagrada Família 
(entrada incluída), obra extraordinária do visionário Gaudí que 
até hoje não cessa de impressionar pela proeza técnica e cénica. 
Almoço. De autocarro conhecemos a geometria e singularidade 
das suas avenidas, a avenida Diagonal, o luxuoso Passeig de Gràcia 
com as suas fachadas que desafiam a imaginação, La Pedrera, as 
casas Batlló e Morera, entre outras, as famosas Ramblas que nos 
levam até ao monumento a Cristóvão Colombo. Regresso ao ho-
tel. Jantar e alojamento.

7º DIA BADALONA / SARAGOÇA / MADRID
Após o pequeno-almoço no hotel, partida para Saragoça. Chega-
da e tempo livre para atividades a gosto pessoal, nomeadamente 
devoções na sua famosa catedral dedicada a Nossa Senhora do 
Pilar. Almoço incluído. Após a refeição continuamos para a ca-
pital espanhola e uma das mais cosmopolitas cidades da Europa, 
Madrid. Escolhida em 1561 por Filipe II como capital do reino de-
vido à sua centralidade geográfica no contexto ibérico, tornou-se 
uma frenética, dinâmica e hospitaleira cidade com uma alegria de 
viver contagiante. Alojamento e jantar no Hotel Rafael Atocha 
****, ou similar.

8º DIA MADRID / COIMBRA OU LISBOA
Após o pequeno-almoço no hotel, passeio panorâmico de auto-
carro passando pelos principais eixos turísticos, Praça de Espanha, 
Gran Vía, Fonte de Neptuno, Passeio del Prado, Porta de Alcalá, 
Passeio da Castellana, Praça de Colón. A visita ficará completa 
com um breve passeio a pé pelo centro histórico, entre o Palá-
cio do Oriente e as Portas del Sol. Empreendemos o regresso a 
Portugal, atravessando Castela e Leão. Almoço em restaurante 
local durante o percurso e continuação da viagem para Portugal 
até Coimbra, onde ficarão passageiros desta cidade. O autocarro 
continuará até Lisboa, onde terminará a viagem na estação de au-
tocarros da Gare do Oriente. FIM DA VIAGEM

RIOJA, LOURDES, ANDORRA, 
BARCELONA E MADRID

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

BURGOS • LA RIOJA • SAN SEBASTIAN • IRÚN • LOURDES • PIRENÉUS • ANDORRA • MONTSERRAT • BARCELONA • SARAGOÇA • MADRID 

abril 25
MAIO 31
JULHO 14

DATAS DUPLO INDIVIDUAL criança
Todas as datas 
de partida € 1.120 € 1.420 € 990

• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com itinerário;
• Acompanhamento por experiente guia privado, de língua portuguesa, 

durante toda a viagem;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário - 15 refeições (bebidas não incluí-

das);
• Visita do interior de catedral de Burgos (com áudio guia);
• Visita do Santuário de Lourdes;
• Visita do interior da Sagrada Família em Barcelona;
• Guia local em Barcelona;
• Visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Burgos, Caves em Rio-

ja, San Sebastian, Andorra, Montserrat, Saragoça e Madrid;
• Visitas e entradas conforme itinerário;
• Seguro Multiviagens – capital € 15.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA.
* Seguros complementares pág. 66

O PREÇO INCLUI

DATAS DE PARTIDA GARANTIDAS

PREÇO POR PESSOA 

8 11 15 7
DIAS VISITAS REFEIÇÕES p.a.buffet

BARCELONA MONTSERRAT lourdes

VISITA À SAGRADA FAMÍLIA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO 
conforme itinerário

Preços das crianças (2-11 anos), compartilhando quarto com dois 
adultos.

AGOSTO 22
SETEMBRO 7
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1 1 1 1
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1 2
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