
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um representante Tryvel 
durante toda a viagem;
• Passagem aérea em voos regulares Lisboa - Toulouse 
/ Bilbao – Lisboa, com direito ao transporte de 1 peça 
de bagagem até 23kgs;
• Taxas aeroportuárias no montante de 82.80€ (a 
reconfirmar na altura da emissão dos bilhetes de avião);
• Autocarro de turismo, de 49 lugares, com ar 
condicionado para o percurso mencionado;
• 4 noites de alojamento e pequeno almoço em hotéis 
de 4*;
• Taxa turistica obrigatória de Lourdes ( 2,10€ por 
pessoa / noite);
• 9 refeições conforme programa, com bebidas 
incluídas (água e vinho da casa);
• Todas as visitas mencionadas no itinerário, com 
guias locais, de idioma português ou castelhano, de 
acordo com disponibilidade no Santuário de Lourdes, 
Pamplona e Bilbao;
• Todas as entradas mencionadas no programa como 
incluídas (Santuário de Lourdes, Grutas de Betherram, 
Museu de Navarra, Catedral de Pamplona e Museu 
Guggenheim);
• Seguro Multiviagens;
• Bolsa de documentação contendo informação sobre 
os locais a visitar;
• Todos os impostos aplicáveis;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Gratificações;
• Despesas de carácter particular designados como 
extras;

22 A 26 DE JUNHO 2019

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

899€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

150€
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Roncesvalles. Nela encontraremos a Colegiata 
de Santa Maria (gótico francês) construída em 
1215 por ordem do Rei Sancho VII, a Capela de 
Santiago e o Silo de Carlos Magno. O almoço 
será servido pelo caminho. Continuação 
da viagem para Pamplona para jantar e 
alojamento no Hotel Blanca de Navarra 4* ou 
similar.

4º DIA - PAMPLONA
Pequeno almoço no Hotel. Saída para visita 
à cidade (marcada por uma cultura taurina). 
Depois de uma visita guiada à parte mais 
antiga da cidade (“La Naverreria”, local onde 
se situou a cidade romana de Pompaelo e 
atualmente coração e alma de Pamplona), 
onde se encontra a maravilhosa Catedral 
gótica (visita). Almoço no hotel. De tarde 
continuamos as visitas com o Museu de 
Navarra (entrada), uma instituição do Governo 
de Navarra que foi fundada em 1956. Encontra-
se na Rua Cuesta de Santo Domingo, no Casco 
Antigo, naquilo que foi o Hospital da Nossa 
Senhora da Misericórdia. Foi remodelado e 
reorganizado em 1986, procurando torná-lo 
mais atrativo para o público, organizando as 
coleções por ordem cronológica e criando uma 
sala de espetáculos, uma sala de exposições 
temporárias e outros serviços. Regresso ao 
hotel ao final do dia. Jantar e alojamento.

5º DIA - PAMPLONA /BILBAO/ LISBOA
Pequeno almoço no hotel. Saída em direção 
a Bilbao, uma cidade portuária industrial 
que está rodeada de montanhas verdes. É a 
verdadeira capital do País Basco, com o centro 
repleto de arranha-céus. Visita panorâmica 
da cidade e entrada no Museu Guggenheim 
Bilbao, concebido por Frank Gehry, que 
desencadeou uma revitalização quando 
abriu portas em 1997. O museu alberga obras 
modernas e contemporâneas proeminentes, 
mas o centro das atenções é o edifício 
curvilíneo e revestido a titânio. Almoço em 
restaurante. Às 17h50 chegada ao aeroporto, 
check inn e embarque no voo TP 1067 das 
19h50 com chegada a Lisboa às 21h00.

Fim da viagem.

1º DIA - LISBOA 
/ TOULOUSE / 

LOURDES
Comparência no 

aeroporto Humberto 
Delgado às 06h00 

para formalidades de 
embarque. Às 07h55 saída 

do voo TP492 com destino a 
Toulouse. Chegada às 10h45 

desembarque e início da viagem 
com destino a Lourdes por Tarbes 

onde teremos uma paragem para 
almoço. Continuação até Lourdes. 

Chegada e check in no Hotel Padoue 
4**** ou similar. Jantar e alojamento. 

À noite possibilidade de participar na 
Procissão das Velas.

2º DIA - LOURDES
Estadia no hotel em regime de pensão 

completa. A fama de Lourdes como grande 
centro religioso data de há cerca de 150 
anos. A 11 de Fevereiro de 1858, Bernadette 
Soubirous (1844 - 1879), filha do moleiro da 
povoação, teve aos 14 anos de idade uma 
visão da Virgem, que lhe apareceu na Gruta 
Massabielle como a Imaculada Conceição; 
a visão repetiu-se por 18 ocasiões. Logo na 
primeira aparição, começaram a produzir-se 
os primeiros feitos milagrosos. Anualmente, 
Lourdes é visitada por mais de 5 milhões 
de peregrinos e de setenta mil doentes. 
Manhã dedicada à visita do Santuário e 
participação nas cerimónias religiosas, 
com especial destaque para a Basílica e a 
Gruta da Aparição. Após o almoço no hotel. 
Saída para visita às grutas de Betherram 
(entrada). Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA - LOURDES/PAU/SAINT JEAN 
PIED DE PORT (CAMINHO DE SANTIAGO-
PIRINEUS)/PAMPLONA (225 KM)
Após o pequeno no hotel. Saída em direção 
a Pau e Saint Jean Pied de Port por uma 
estrada maravilhosa em plenos Pirineus 
onde se poderá admirar as maravilhosas 
panorâmicas e passar pelo caminho que os 
peregrinos utilizam para se deslocarem em 
peregrinação a Santiago de Compostela. 
Continuaremos a viagem passando por 

FRANÇA E ESPANHA

Lourdes


