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1º DIA – LISBOA 
/ CIUDAD RODRI-

GO / LA ALBERCA
Partida da Av. De 

Berna, Fundação Ca-
louste Gulbenkian às 

07h30 com destino à 
Ciudad Rodrigo. Para-

gens pelo Caminho. Al-
moço no “Hotel Los Arcos” 

e pequena visita. Tarde para 
disfrutar da visita a uma ga-

nadería de touros bravos, na 
qual será explicado aos visi-

tantes o processo de criação do 
touro bravo, desde o nascimento 

de bezerros até ao produto final 
“EL TOURO”. Continuação para La 
Alberca. Chegada ao Hotel Abadia 
de los Templários****Sup. Villas. 
Jantar no Hotel e alojamento nas 
Villas.

2º DIA – LA ALBERCA
Pequeno almoço no Hotel. Manhã 
dedicada ao SPA “El Acueducto” 
do Hotel. Não esquecer de levar 
fato de banho, gorro e chinelas. 
Almoço no Hotel. De tarde visita 
guiada a La Alberca “Pueblo” me-
dieval espanhol declarado Conjun-
to Histórico e Artístico Nacional. 
Jantar no Hotel e festa na discote-
ca do Hotel Abadia dos Templários, 
incluindo um cocktail, oferta do ho-
tel. Alojamento nas Villas.

3º DIA – SAN MARTIN DEL CAS-
TANHAR / PENHA DE FRANCIA / 
MOGARRAZ
Pequeno almoço no Hotel e saída 
em direção a San Martin del Cas-
tanhar que visitaremos. Subida à 
sierra da Penha de Francia onde 
se encontra o Santuário e Mosteiro 
habitado apenas por um frade. Re-
gresso ao Hotel Abadia dos Tem-
plários para almoço. De tarde visita 
a Miranda del Castañar e Mogarraz. 
Visita ao Museu do “Jamon” com 
degustação de produtos ibéricos. 
Regresso a La Alberca. Jantar e alo-
jamento no Hotel.

4º DIA – LA ALBERCA / PARQUE 
NATURAL ARRIBES DEL DUERO / 
LISBOA
Pequeno almoço no Hotel. 09h00 
saída em direção ao Parque Na-
tural “Arribes del Duero” para dis-
frutar de um cruzeiro fluvial até à 
represa de Adeadávila. Passeio de 
uma hora e meia para vermos a sua 
fauna, flora, geologia, etnografia e 
outros aspetos “del Arribe”. Almo-
ço no Restaurante “Corazon de les 
Arribes”. Continuação da viagem 
em direção a Portugal. Chegada a 
Lisboa ao fim da tarde.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um representante Tryvel 
durante toda a viagem;
• 03 noites de alojamento;
• Pensão completa (refeições servidas na Sala de 
Jantar do Hotel com pequeno almoço continental);
• 1 circuito termal no SPA “El Acueducto”;
• Visita a uma ganadería com atividades;
• Guia local para as excursões;
• Cruzeiro ecológico de 1h30m no Douro 
internacional;
• Visita às vilas de San Martin del Castanhar e 
Mogarraz;
• Subida até ao Mosteiro da Sierra de Francia (se a 
estrada estiver aberta);
• Seguro Multiviagens;
• Bolsa de documentação;
• Todos os impostos aplicáveis.
 

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de caráter particular designadas como 
extras.

08 A 11 MAIO  2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

285€

65€

ESPANHA
COM VITOR CASUL


