
Fallas 
de Valencia

1ºDIA - LISBOA / MERIDA / 
CIUDAD REAL

Saída em hora e local a 
indicar com destino a Mérida. 

Chegada e Almoço. De tarde, 
visita com guia local a esta 

cidade, fundada pelo Imperador 
Octávio Augusto com o nome de 

“Augusta Emerita” a 25 a.C. para 
acolher soldados veteranos, a sua 

história atravessa os séculos. A atual 
capital de Extremadura foi considerada 

Património Mundial pela UNESCO. 
Visita ao teatro e anfiteatro romano, 

um dos mais bem preservados conjuntos 
arqueológicos romanos do mundo, ainda 

usado hoje em dia para festivais dramáticos, 
continuamos com a visita do Aqueduto dos 

Milagres que visava o transporte de águas 
para a cidade. O seu nome vem do espanto que 

o bom estado de conservação da construção 
causava nas pessoas. Continuação para Ciudad 

Real onde iremos pernoitar. Chegada ao hotel. 
Jantar e alojamento.

2ºDIA - CIUDAD REAL / VALENCIA
Saída para Valência, com chegada ao final da 
manhã. Almoço. Tarde livre para assistir aos festejos 
– oferenda de flores à Virgem dos Desamparados. 
À noite, possibilidade de saída, a pé, até ao centro 
de Valência, para assistir às atividades das Fallas, 
sob um esplêndido fogo-de-artifício. As Fallas 
são a expressão máxima de arte, tradição, sátira e 
emotividade desta região. Os gigantes ninots, que 
hoje em dia chegam a atingir os 20 e 30 metros, são 
elementos que se assemelham a figuras humanas 
e servem na maior das vezes o propósito de crítica 
social, sempre de forma bem-humorada e sarcástica. 
Jantar e alojamento no Hotel Tryp Valência Oceanic 
4* ou similar.

3ºDIA - VALENCIA
Visita panorâmica a Valência, cidade das Artes e das 
Ciências. Passeio, a pé, pelo centro histórico, com 
ruas estreitas, casas monumentais e La Lonja, uma 
construção de estilo gótico do séc. XV, Património 
da Humanidade da UNESCO desde 1996. Almoço 
no final das visitas. Tempo livre para continuar a 
assistir às festividades, tidas em honra de S. José, 
que culminam nesta noite com a queima das Fallas, 
o momento mais aguardado pelo público. Jantar e 
alojamento.

4ºDIA - VALENCIA / CUENCA / TOLEDO
De manhã, continuação para Cuenca, uma das cidades 
mais pitorescas e bonitas de toda a Espanha, situada 
no alto de íngremes falésias de calcário à beira de 
duas ravinas, Cuenca é uma cidade espanhola que 

desafia as leis da gravidade. O centro da cidade 
foi considerado como Património Mundial pela 
UNESCO que ainda preserva a sua característica 
arquitetura moura medieval. Na nossa visita 
daremos principal destaque à Plaza Mayor, a praça 
central do centro histórico de Cuenca e onde está 
localizada a Catedral, possui centenárias casinhas 
coloridas onde hoje funcionam restaurantes e lojas 
de souvenires, à Catedral de Cuenca ou Catedral de 
Santa María y San Julián, foi construída a mando 
do Rei Alfonso VIII logo após a conquista cristã 
de Cuenca no final do século XII. No local havia 
uma Mesquita. O estilo predominante da Catedral 
é o gótico-normando. Ela foi uma das primeiras 
catedrais góticas da Espanha, mas ao longo dos 
séculos ampliações e reformas acrescentaram 
novos estilos ao templo. A última intervenção foi 
na década de 1990 quando foram colocados novos 
vitrais de estilo abstrato, as Casas Colgadas são um 
conjunto de três casas vizinhas cujas varandas se 
debruçam sobre o desfiladeiro onde corre o Rio 
Huécar, as casas são do final do século XV. Almoço 
durante as visitas. Em hora a combinar saída em 
direção a Toledo. Chegada ao hotel. Jantar e 
alojamento.

5ºDIA - TOLEDO / LISBOA
Saída para visita da antiga capital de Espanha e 
uma das cidades medievais mais encantadoras de 
toda a Europa. Perfeitamente localizada no topo 
de uma montanha cercada pelo Rio Tejo, Toledo 
impressiona com as suas belezas naturais, prédios 
grandiosos e a sua arquitetura de influências árabe 
e gótica. Visita da cidade com guia local com 
principal destaque para o Palácio de Alcázar, um 
dos mais importantes pontos turísticos de Toledo, 
as suas torres podem ser vistas a quilómetros de 
distância. O palácio foi construído por volta do 
século III pelos romanos e subsequentemente 
reformulado pelos cristãos. O seu tamanho (e sua 
localização privilegiada no topo da parte mais 
alta de Toledo) são realmente impressionantes. A 
Catedral de Toledo é o ponto central da cidade, 
e, em volta dela, existem inúmeras ruas estreitas 
charmosas, repletas de lojas que vendem desde 
de antiguidades a produtos locais. A catedral foi 
construída no século I por São Eugénio, e depois 
passou pelas mãos dos muçulmanos durante a 
invasão árabe, quando foi transformada numa 
mesquita, sendo finalmente devolvida aos cristãos 
e reconstruída na arquitetura gótica que vemos 
hoje em dia. Almoço. De tarde e em hora a combinar 
saída em direção a Lisboa.

ESPANHA

Las Fallas ou Les Falles é uma festa 
típica da cidade de Valência, na Espanha. 
Durante a festa, que ocorre no dia 19 
de março, dia de São José segundo 
a Igreja Católica, grandes figuras 
satíricas bonecos de papel machê 
ou de madeira, chamadas fallas são 
queimadas nas ruas e pracinhas da 
cidade. 
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por guia oficial durante toda 
a viagem;
• Autocarro de turismo, com ar condicionado para 
o percurso mencionado;
• 4 noites de alojamento e pequeno almoço em 
hotéis de 4*;
• 09 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;
• Todas as entradas mencionadas, (Teatro e 
anfiteatro Romanos de Mérida, Alcazar e Catedral 
de Toledo, Ruínas do Castelo, Casas Colgadas e 
Catedral de Cuenca);
• 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 a guias e motorista;
• Despesas de caracter particular designados como 
extras.

17 A 21 MARÇO 2021

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

830€

280€


