
ASTURIAS LOURDES ANDORRA 
BARCELONA 

VALENCIA MADRID TOLEDO 

8 
DIAS 

17 A 24  SETEMBRO 
2022 

RNAVT1786 

690€ 
Preço por pessoa: 

Maia: 229483513-229446885-
229812028 

Ermesinde: 229789682 



17 Setembro – Maia / Puebla de Sanabria / leon / 
Oviedo 
Partida ás 07h30, viagem por Chaves, Verin, Puebla de 
Sanabria  ( visita aos lagos e almoço livre ), Leon ( visi-
ta ao centro histórico e catedral ), Oviedo, instalação no 
hotel jantar e alojamento 
 
18 Setembro – Oviedo / Cangas de Onis / Covadon-
ga / Lourdes 
Após o pequeno-almoço, Panorâmica de Oviedo e via-
gem para Covadonga (visita ao santuário) e Cangas de 
Onis (almoço livre). De tarde viagem por San Sebastien 
e Lourdes, instalação no hotel, jantar e alojamento. 
 
19 Setembro – Lourdes / Andorra 
Pequeno-almoço, manha livre para atividades de carac-
ter pessoal (possibilidade de visitar o Santuário, gruta 
das aparições, Cripta e Basílica do rosário). De tarde 
viagem para Andorra, instalação no hotel, jantar e aloja-
mento. 
 
20 Setembro – Andorra / Montserrat / Barcelona 
Pequeno-almoço, manha livre em Andorra-a-Velha para 
compras ou atividades de caracter pessoal, almoço 
livre. De tarde viagem para Montserrat (visita ao San-
tuário de Nª Sra. de Montserrat patrona da Catalunha) 
Barcelona, instalação no hotel, jantar e alojamento 
 
21 Setembro – Barcelona / valência 
Pequeno-almoço, visita panorâmica da Cidade com 
guia local (Sagrada família, ramblas, Montjuic, etc.). 
Almoço livre. De tarde viagem para Valencia, instalação 
no hotel, jantar e alojamento. 
 
22 Setembro – Valencia / Madrid 
Pequeno-almoço, visita panorâmica de Valencia com 
guia local, terceira maior cidade de Espanha e viagem 
para Madrid (almoço livre em transito). Visita panorâmi-
ca de Madrid com guia local , Instalação no hotel, jantar 
e alojamento. 
 
23 Setembro – Madrid / Toledo / Madrid 
Pequeno-almoço, viagem para Toledo, visita panorâmi-
ca de Toledo com guia local, almoço livre. Regresso a 
Madrid e tempo livre no centro histórico para visitas de 
caracter pessoal, Jantar e Alojamento no hotel. 
 
24 Setembro – Madrid /Avila / Salamanca / Maia 
Após o pequeno-almoço, viagem para Avila, visita ao 
centro histórico, continuação da viagem para Salaman-
ca, visita às Catedrais e Plaza Mayor (almoço livre). De 
tarde viagem pela A25 para a Maia. Chegada prevista 
para as 21h00. 

Preço por pessoa 

em quarto duplo: 
690€ 

Supl. quarto individual: 
185€ 

17 A 24  
SETEMBRO 

2022 

Forma de pagamento:  
Sinal: 10% 
20 Fevereiro : 30% 
20 Maio: 30% 
20 Agosto: 30% 

ITINERÁRIO 

Inclui: 
- Viagem em autopullman de gran-
de turismo 
- Alojamento em hotéis 3*/4* 
- refeições conforme programa 
com bebidas incluídas 
- visitas de cidade com guia local 
em Barcelona, Valencia, Madrid e 
Toledo 
- Taxas hoteleiras 
- Seguro de viagem 
- IVA 
 
Exclui: 
- taxa turística em Barcelona 
(0,66€) 
- extras de caracter pessoal. 

MINIMO 35 PESSOAS 


