
 LOURDES E MADRID 

6 
DIAS 

13 A 18 JUNHO 
2022 

RNAVT1786 

550€ 
Preço por pessoa: 

Maia: 229483513-229446885-
229812028 

Ermesinde: 229789682 



 
13 Junho – Maia / Bragança / Burgos / Miranda do 
Ebro 
 
 Partida às 07h00, viagem por Amarante, Bragança e 
Gimonde. Almoço no restaurante D. Roberto. Prosse-
guimento da viagem para Burgos (visita á catedral e 
centro histórico) e Miranda Do Ebro. Instalação no 
hotel. Jantar e alojamento. 
 
14 Junho – Miranda do Ebro / Lourdes 
 
Após pequeno-almoço, viagem para o Pais Basco, para 
visita á Basílica e museu de Santo Inácio de Loyola 
(entrada incluída), localizada em Azpeitia. Almoço. Con-
tinuação da viagem para Lourdes, um dos maiores cen-
tros de peregrinação da Europa, local de aparição da 
Virgem Maria à pastora Bernadette Soubirous em 1858. 
Instalação no hotel. Jantar e alojamento. 
 
15 Junho – Lourdes 
 
Pensão completa no hotel. Dia livre para atividades a 
gosto pessoais. Possibilidade de visitar o Santuário, 
Gruta das Aparições, Cripta e Basílica do Rosário, 
Basílica da Imaculada Conceição… À noite possibilida-
de de integrar a Procissão das Velas. 
 
16 Junho – Lourdes / Zaragoza / Madrid 
 
Apos o pequeno-almoço, viagem para Zaragoza. Che-
gada visita á Basílica de Nossa Senhora do Pilar (o 
maior templo barroco de Espanha). Almoço. Saída em 
direção a Madrid. Instalação no hotel. Jantar e Aloja-
mento. 
 
17 Junho – Madrid / Toledo / Madrid 
 
Apos o pequeno-almoço, viagem para Toledo – visita 
com guia local e almoço. De tarde viagem para Madrid 
e visita da cidade com guia local, tempo livre para ativi-
dades de caracter pessoal no centro histórico, regresso 
ao hotel, jantar e alojamento 

 

18 Junho – Madrid / San Lorenzo Del Escorial / 
Segovia / Maia 
 
Após o pequeno-almoço, saída para visita ao mosteiro 
de San Lorenzo Del Escorial (entrada incluída). Almoço. 
De tarde, viagem para Segóvia (visita) e Maia. 

Preço por pessoa 

em quarto duplo: 
550€ 

Supl. quarto individual: 
185€ 

13 A 17  
JUNHO 

 2022 

Forma de pagamento:  
Liquidação total até 31 Maio 
2022  

ITINERÁRIO 

Inclui: 
- Viagem em autopullman de gran-
de turismo 
- Alojamento em hotéis 3*/4* 
- refeições conforme programa 
com agua e vinho incluídos 
- visita panorâmica de cidade com 
guia local em Madrid e Toledo 
- Entrada no museu d Santo Iná-
cio 
- Entrada na Catedral de Toledo 
- Entrada no Escorial 
- Entada na mesquita Cristo de La 
Luz 
- Restantes visitas conforme pro-
grama 
- Taxas hoteleiras 
- Seguro de viagem 
- IVA 
Exclui: 
- extras de caracter pessoal e tudo 
que não esteja mencionado no 
programa como incluído . 


