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Valle Ordesa – Lourdes – Valle del Anso
10-14 JUNHO
10 JUN. - Viseu/ PIRINEOS (Jaca)

almoço no hotel. De tarde, visitaremos Javier,

Partida de Viseu em horário e local a

onde fica a casa natal do castelo de São

combinar. Paragens breves em trânsito.

Francisco Javier, que, junto com San Ignacio

Almoço livre. Chegada ao hotel, jantar e

de Loyola, encontrará a Companhia de Jesus.

alojamento.

Ele é o patrono de Navarra. Continuaremos
até Sos del Rey Católico, um autêntico museu

11 JUN.- VALLE ORDESA – HUESCA /
LURDES
De manhã, faremos uma visita panorâmica a
Huesca, onde poderemos ver a catedral
gótica, construída a partir de uma antiga
mesquita; o instituto nacional, a universidade
velha na qual os restos de um antigo palácio
românico, a Junta de estilo da Renascença e

medieval, com sua fortaleza. Rodeado por
uma

parede

com

sete

portas

que

permanecem intactas, o Palácio de Sada, Don

Preço por pessoa em duplo

Fernando de Aragón.

Supl. Individial – 150€

Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

S

14 JUN.- VALLE DEL ANSO - LOCAL DE
ORIGEM / AEROPORTO

o Palácio Real. Regresso ao hotel para o

Pequeno-almoço no hotel. Regresso a Viseu

almoço. À tarde, visita ao Parque Nacional de

em hora a determinar. Almoço livre em

Ordesa e ao Monte Perdid, a sua paisagem é

trânsito. Fim dos nossos serviços.

espetacular,

formada

por

495€

cânons

impressionantes e circos calcários, Ordesa,

O PREÇO INCLUI

Pineta, Aniscio e Escuain; presidido pela
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cimeira do Monte Partido. Em hora a
determinar, viagem até Lurdes. Jantar e
alojamento.
12 JUN.- LOURDES
Ao fim do pequeno-almoço, visita guiada com
Guia Local "à Gruta" onde, em 1858, a menina
de 14 anos Bernardette Soubirous, disse ter

Hotéis de 2 e 3 *** ou similares
Autocarro segundo itinerário
Guia acompanhante para tudo o percurso
Guia Oficial em Lourdes
Seguro de viagem
Regime segundo o programa
Água e vino incluidos ás refeições
Entrada Grotas Betharram
Entrada casa Bernardette
Taxa turística Lourdes

tido visões e aparições da Virgem Maria.
Poderes de cura milagrosos são atribuídos às
águas de uma nascente subterrânea que se

O PREÇO NÃO INCLUI

ergue na gruta. Uma basílica e uma grande

■
■
■

igreja subterrânea foram construídas ao lado.
Acabamos a visita guiada em casa da

Entradas nos museus ou monumentos não especificados no programa
Guías oficias
Qualquer extra no hotel ou serviço não indicado itinerário

Bernardette. Almoço no hotel. De tarde,
possibilidade de fazer a via sacra. Regresso
ao hotel para jantar. Alojamento.
13 JUN.- LOURDES - VALLE DE ANSO JAVIER
De manhã viagem até Vale do Ansó, com uma
impressionante floresta de faias e grandes

PREÇO

APRESENTADO

PARA

O

MINIMO DE 45 PESSOAS

formações rochosas. Ansó é a capital do vale
e da cidade monumental. Alojamento e
NOTA: A entrada do circuíto pode ser feita por qualquerBERRELHAS
um dos dois locais de
permanência sem afetar o conteúdo
mesmo. Programa
sujeito a regulamentos de transporte de 04/11/07, que afeta tanto
TURISMO-AGÊNCIA
DEdoVIAGENS,
Ldª
o horário de condução e os intervalos dos motoristas, por Sede
isso a ordem
desempenho
pode variar, mas
o seu
conteúdo. –Viseu
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D. Henrique
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