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a Porta Santa, também chamada 
como porta dos Perdões, que apenas 
é aberta em Ano Santo. Teremos 
ainda oportunidade de visitar o bairro 
antigo com as suas ruas típicas e a 
sua famosa Universidade. Almoço 
durante as visitas. No final da tarde, 
regresso ao hotel, jantar e alojamento.

3º Dia
SANTIAGO / LA CORUÑA / OVIEDO   
Em hora a determinar localmente, 
partida para La Coruña, onde faremos 
uma breve visita desta cidade 
marítima, também chamada “cidade 
de cristal” devido às suas fachadas 
com varandas de madeira e vidro. 
Visitaremos a Torre de Hércules, 
o porto, a marina, a praça Maria 
Pita, etc. Almoço. Continuação para 
Oviedo, capital do antigo reino das 
Astúrias. Oviedo faz parte da famosa 
rota de peregrinação medieval 
a Santiago de Compostela. Esta 
cidade é considerada das menos 
poluídas de Espanha, conhecida 
pela limpeza das suas ruas e centro 
histórico. Oviedo tem um museu ao 
ar livre, porque ao passearmos pelo 
centro antigo observamos várias 
estátuas que identificam as ruas 
com as suas vivências. É também 
uma cidade universitária e capital 
cultural e comercial das Astúrias. 
visita do centro histórico de Oviedo. 
Poderemos observar a Catedral de 
estilo gótico, a Igreja de San Pelayo, 
a Praça Maior, o bairro antigo com as 
suas esculturas expostas ao ar livre, 
que tornam esta cidade um Museu 
aberto. Jantar e alojamento no hotel 
Exe Oviedo 4* ou similar.

4ºDia
OVIEDO / COVADONGA / PICOS 
DA EUROPA / CANGAS DE ONIS 
Continuação em direção a Covadonga, 

onde se encontra o Santuário de 
Covadonga, situado ao abrigo dos 
Picos da Europa e que, segundo 
uma lendária tradição, foi o ponto 
de partida para a reconquista cristã 
da Península e refúgio do lendário 
cavaleiro cristão Pelayo. Almoço. 
Tempo livre para visita do Santuário 
e da gruta onde está a capelinha 
com a imagem de Nossa Senhora. 
De tarde, subiremos até aos Picos da 
Europa. Durante a subida, faremos 
algumas paragens em miradouros 
para observar a magnífica paisagem. 
Tempo livre no cimo dos Picos. 
Regresso ao autocarro, para iniciar 
a descida.  Chegada ao Parador de 
Canas de Onis 4* ou similar, instalação 
no hotel e jantar.

5ºDia
CANGAS DE ONIS / FUENTES DE 
POTES / SANTANDER 
Subida de teleférico a cerca de 
1800mts de altura sobre os Picos 
da Europa. No cimo, caminhada 
de nível fácil, com guia local, para 
melhor observação da fauna, flora, 
e de toda panorâmica. Descida de 
teleférico e almoço. Após este, saída 
para Potes, um vilarejo encantador 
declarado conjunto histórico artístico 
e excelente local para umas compras 
de produtos típicos. Algum tempo 
livre. Continuação da viagem para 
Santander. Jantar e alojamento no 
Hotel Bahia de Santander 4* ou 
similar.

6ºDia
SANTANDER / BURGOS / SALA-
MANCA 
Começamos o dia por uma panorâmica 
da cidade de Santander, incluindo 
a bela zona da praia do Sardinero 
com os seus edifícios aristocráticos 
do Séc XIX e início do Séc. XX. Saída 

1º Dia
LOCAL DE 

ORIGEM/ VIGO /
TUY / PONTEVE-

DRA / PADRON / 
SANTIAGO DE 

COMPOSTELA
Em hora a informar, 

partida de Lisboa em 
direção ao Porto, em 

comboio Alfa Pendular. 
Encontro com o grupo e 

partida em autocarro de 
turismo com destino a San-

tiago de Compostela, en-
trada em território espanhol, 

utilizando o caminho para 
Santiago que os peregrinos 

portugueses percorriam na Ida-
de Média.  Passagem pelas loca-

lidades de Tuy, Pontevedra onde 
será servido o almoço e Padrón, 

teremos oportunidade de apreciar 
as Rias Baixas da costa galega. Che-

gada a Santiago, jantar e instalação 
no Gran Hotel Santiago 4* ou similar. 

2º Dia
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Dia dedicado à visita da cidade de 
Santiago de Compostela considerada 
pela Unesco como Património da 
Humanidade, acompanhados de guia 
local. Santiago de Compostela é, 
juntamente com Jerusalém e Roma, 
um dos locais de peregrinação mais 
importantes do mundo. Visitaremos 
a Catedral, o maior templo românico 
da Península, construída entre 1075 
e 1211, com o seu admirável Pórtico 
da Glória, da autoria do mestre 
Mateus. Praça do Obradoiro onde se 
encontra o Palácio de Raxoi (sede 
do governo autónomo galego) e o 
antigo Hospital dos Reis Católicos, 
convertido em Parador atualmente. 
Praça da Quintana, onde se localiza 

O Parque Natural dos Picos da Eu-
ropa olha o mar. Cruzam-se aqui os 
ares do Cantábrico e os cumes al-
tos das montanhas, as salaman-
dras, os veados, os pastores de 
outros tempos e os lagos de 
origem glaciar.

PICOS DA EUROPA



PROGRAMA INCLUI:
• Guia acompanhante Tryvel desde e até 

ao Porto;
• Comboio Alfa Pendular, em classe eco-

nómica Lisboa / Porto / Lisboa;
• Circuito em autocarro de turismo, con-

forme programa;
• Alojamento e pequeno-almoço nos ho-

téis mencionados, ou similares;
• Pensão Completa, desde o almoço do 

1º dia ao almoço do 6º dia (7 almoços e 
6 jantares), com bebidas incluídas;

• Guia local para a visita de Santiago de 
Compostela, Oviedo, Cangas de Onis, 
Covadonga e Salamanca;

• Auriculares para todas as visitas;
• Guia para caminhada nos Picos da Eu-

ropa (Fuenté Dé);
• Subida de Teleférico em Fuente Dé;
• Todas as entradas e visitas conforme 

programa;
• Seguro de Viagem – Multiviagens;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja mencionado 

como incluído;
• Gratificações a guias e motoristas.

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO
PARTIDA DE LISBOA E PORTO 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

995 €

190 €

para Burgos, antiga cidade castelhana. 
Visita da Catedral gótica, uma das mais 
bonitas de Espanha. Almoço. Em hora 
a combinar com o guia partida para 
Salamanca, cujo centro histórico é 
Património da Humanidade desde 1988, 
e que é das cidades com mais “arte por 
metro quadrado”. A cidade tem a fama 
de ser o lugar onde se fala o castelhano 
mais puro de Espanha. Chegada e 
visita a pé do centro histórico com 

guia local, onde poderemos observar 
a Praça Maior, a Catedral Velha e a 
Catedral Nova (adossadas), a Casa das 
Conchas, a Universidade (Salamanca é, 
juntamente com Coimbra, Sorbonne, 
Oxford, Bolonha… uma das mais 
antigas universidades da Europa), o 
Palácio de Monterrey (residência da 
Duquesa de Alba), entre outros. Jantar 
e alojamento no hotel Regio 4* ou 
similar.

7ºDia
SALAMANCA / LOCAL DE ORIGEM 
Tempo livre para visitas ou passeio a 
gosto pessoal. Almoço. Inicio da via-
gem em direção ao Porto. Paragem 
na estação de Campanhã. Passagei-
ros de Lisboa continuarão a viagem 
em Alfa Pendular.

Fim de Viagem!

29 MARÇO A 04 ABRIL 2022


