Para onde quer que vá

Nós também vamos...

CIRCUITOS

ANDORRA E LOURDES

28 NOVEMBRO a 02 DEZEMBRO
1º DIA (28/11 – Sáb) – PORTO/ BRAGA/ ANDORRA
– Saída prevista dos locais de embarque escolhidos nos horários previamente confirmados. Noite em viagem através da Espanha.
Paragens técnicas pelo caminho.
2º DIA (29/11 – Dom) – ANDORRA
– Chegada pela manhã, com paragem para o pequeno-almoço. Já em Andorra, à chegada ao Hotel PANORAMA, check-in e almoço.
Tarde livre para atividades Independentes (sugerimos um passeio pela Av. Carlemany). Jantar no hotel.
3º DIA (30/11 – Seg) – ANDORRA/ LOURDES
– Após o pequeno-almoço no hotel, check-out. Manhã livre. Em horário a ser determinado, viagem até Lourdes, atravessando o
PRINCIPADO DE ANDORRA bem ao centro, nos Pirenéus Orientais. Chegada e acomodação no Hotel ALLIANCE, Jantar incluído no
Hotel às 19H30min. À noite (21H00), participação na Procissão de Velas.
4º DIA (01/12 – Ter) – LOURDES
– Dia inteiramente livre para visita ao Santuário (Basílicas de São Pio X, de Nossa Senhora doRosário e de Nossa Senhora da Imaculada
Conceição); à gruta Massabielle, ondeNossa Senhora apareceu à Bernadete Soubirous; à Igreja de Santa Bernadette, quese encontra ao
lado do rio Gave de Pau, cuja corrente se recolhe em váriasfontes. Almoço e Jantar no hotel.
5º DIA (02/12 – Qua) – LOURDES/ ZARAGOÇA/ BRAGA/PORTO
– Após o pequeno-almoço, check-out e início de viagem com destino àSARAGOÇA. Visita à Basílica de Nossa Senhora do Pilar, às
margens do Rio Ebro.Almoço em Saragoça. Logo após, continuação da viagem de regresso. Chegada aospontos de origem e fim de
nossos serviços.

PREÇO INCLUI:
Transporte;
Assistência V.A. Tour;
Serviço de Bordo;
Seguro de Viagem;
01 noite de alojamento com pensão completa em Andorra (quartos duplos);
02 noites de alojamento com pensão completa em Lourdes (quartos duplos);
01 Almoço em Saragoça (Restaurante Las Palomas).

249,00€

Programa sujeito a grupo mínimo de participantes
Preços por pessoa
Este programa não dispensa a consulta das condições gerais.
Não inclui – almoços no dia 29.11 e 01.12; taxas de visitas a atrações turísticas; extras de carácter pessoal e tudo o que
não estiver mencionado como incluído.
Preços crianças (sob consulta)| Locais de embarque partidas do Norte (outros locais sob consulta)
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OFERTA LIMITADA E SUJEITA A CORTE DE VENDAS
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