Rnavt 1978-Pombal

Viagem de alto valor Cultural e Paisagístico

BURGOS PIRINÉUS FRANCESES E ARAGONESES SEGÓVIA
1ºDia 28Mar POMBAL – BURGOS
6h00 Concentração de todos os participantes na Graçatur. Saida para Burgos via Vilar
Formoso.Paragens técnicas e almoço em rota. Chegada a Burgos, Capital medieval onde poderemos
apreciar a Catedral de Sta Maria (século XII), declarada Património da Humanidade da UNESCO.
Jantar e alojamento no Hotel Reis Católicos4*.
2ºDia 29Mar BURGOS-LOURDES
Pequeno almoço no Hotel.Saída para Lourdes, cidade localizada no sudoeste dos Pirinéos franceses e tornada
famosa após a aparição de Nossa Senhora a Bernardete Soubirus, no ano de 1811. Almoço em rota. Em Lourdes
vistaremos a Basílica da Imaculada Conceição, (construída pelo Bispo Monsenhor Laurence, que acolheu as
revelações da Virgem Maria, a Santa Bernardette Subirous* Visita à Casa Museu de Santa Bernardette. Jantar
e alojamento no Hotel Mercure Lourdes4*, seguido de procissão das velas para quem desejar integrar.
3ºDia 30Mar LOURDES-TORRECIUDAD-ANDORRA
Pequeno almoço no Hotel. Visita às Grutas de Betherran e Saída imediata em direção a An. O circuito é
maravilhoso. Deixamos os Pirineos Franceses e entramos agora nos Pirinéos Aragoneses para visita ao Santuario
de Torreciudad, construção de arquitectura impresionante, localizado num local de grande beleza natural, onde
se venera a Virgem Maria desde 1084. Visita da magnífica Igreja, onde se destaca o maravilhoso retábulo do altar
e salas de exposição, das mais de 350 imagens da Virgem Maria, oferecidas por devotos de todo o Mundo. É uma
visita a não perder. Almoço em Rota. Prosseguimos para Andorra, o pequeno Principado, que partilha a sua
governação com França e Espanha. Chegada a Andorra e visita ao com França e Espanha.

novo Santuário da Virgem de Meritchell, ao qual o Papa Francisco classificou de
BASILICA MENOR. Passeio a pé por Les Escaldes e San Juliás. Andorra foi num passado recente um local muito
apetecido para compras, na vertente da electrónica dado ao seu sistema sem impostos. Jantar e alojamento no
Hotel Andorra Center4*.

4º Dia 31Mar -ANDORRA-SARAGOÇA
Pequeño-almoço no Hotel.Tempo livre para compras. Almoço em Rota e chegada a Saragoça,
a capital do Reino de Aragão durante a Idade Media. Resto de tarde livre. Jantar e alojamento no Hotel Oriente
Centro 3*. Passeio a pé pela bonita cidade de Saragoça.
5º Dia 01Abr SARAGOÇA-Vamos conhecer Saragoça
Pequeno-almoço. Pela manhã excursão com Guia local em Saragoça, a Capital do Reino de Aragão durante a Idade
Media. Destaca-se a famosa Basílica do Pilar, erguida em honra da Virgem do Pilar que aqui falou a Santiago na
sua passagem a caminho de Compostela. Das suas Torres, podemos admirar vistas estupendas da cidade e do Rio
Ebro. Prosseguimos para a Seo, Catedral do Salvador, onde se misturaram vários estilos,
que a tornam efectivamente magnífica e, onde visitaremos também o Museu das Tapeçarias
que reúne obras únicas no Mund
o. Regresso ao hotel para almoço. Pela tarde continuaremos conhecendo os atrativos da
cidade Zaragoza, visitando o Palacio da Aljafería (entrada incluida). Palácio fortificado
construído em Saragoça na segunda metade do sec. XI por iniciativa de Al-Muqtadir. Este
palácio de recreio reflete o esplendor alcançado pelo reino Taifa no período do seu máximo
apogeo político e cultural. Os Reis Católicos fizeram naquele tempo uma grande ampliação
no Palácio, que também foi residência Real. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
6º Dia 2 Abr SARAGOÇA PROCISSÃO de RAMOS
Pequeno-almoço. Manhã dedicada à procissão que assinala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.As procissões
da Semana Santa em Espanha, são de muita beleza e solenidade. São por isso consideradas de Interesse Turístico
Internacional. Almoço e jantar no Hotel. Vamos de passeio, a pé, pela Praça da Sra do Pilar, que á noite é
simplesmente bonita !
7º DIA 3 Abr SARAGOÇA MONASTERIO DE PIEDRA. SEGÓVIA
Pequeno-almoço. Partida para Monasterio de Piedra (entrada incluída), situado no Parque Natural do
mesmo nome, antiga fortaleza de defesa dos muçulmanos até aos tempos da Reconquista. A
construção do mosteiro realizou-se nos anos da transicão do Románico para o Gótico, com predomínio do
estilo Gótico Cisterciense, que mostra uma arquitectura sóbria, austera, simples
e luminosa. Almoço. Continuacão da viagem até Segóvia. Chegada ao
hotel, jantar e alojamento no Hotel Puertas 4*de Segovia.
8º Dia 4ABR SEGOVIA POMBAL
Pequeno-almoço seguido de visita ao Centro histórico de Segovia onde
podemos destacar o Alcazar de
muralhas de origem medieval, a judearía onde se encontra a antiga sinagoga (século XIII), a Catedral (século
XVI),as igrejas de São Martinho e São Miguel, casas nobres como a casa dos Bicos, e oTorreão
de Lozoya seu principal monumento, o aqueduto Romano Património da Humanidade ,obra máxima da engenharia
Romana em Espanha. Regresso a Portugal, Almoço. Paragens breves, chegada a Figueira da Foz e Pombal .

P3
Preço por Pessoa (rota mariana)
Inclui :
Viagem de Autocarro para o circuito apresentado
7 noites nos hotéis mencionados
13 Refeições incluídas com água e Vinho incluído
Viagem acompanhada por uma delegada Graçatur
Toda a viagem acompanhada por uma Guia
Guia oficial da cidade de Saragoça
Entradas incluídas: Catedral de Burgos, Grutas Betherran,
Casa Bernardette, Torre Ciudad, Palácio Aljafaria, Entrada El Pilar +
Seo +Torre
Museu Tapeçarias e Entrada Monastério de Piedra,
Seguro de Viagem
Viagem acompanhada por uma Delegada Graçatur
que zelará pela boa execução dos serviços
Alojamento previsto nos hotéis mencionados.

GARANTA O SEU LUGAR
Preço por Pessoa
EM QUARTO DUPLO : 1 130,00€

Suplemento individual

350,00€

INSCRIÇÕES
Confirmadas com deposito de 200,00€
Pagamento 3x150.00€ aos dias 20 de cada mês
Restante pagamento até dia 15 de março 23.
Plano de acordo com os nossos fornecedores
MIMIMO DE PARTICIPANTES 30

Taxas de Cidade,
se as houver serão pagas directamente pelo cliente
De acordo com a legislação (Lourdes 2,10€)
LUGARES LIMITADOS
Programa elaborado a 19/11/22. Preço calculado à data de hoje.
Caso se verifique variação no valor do combustível, o preço poderá ser reajustado.
A ordem das visitas poderá sofrer alteração por motivos de organização.
O Preço não Inclui:
Qualquer serviço não mencionado no presente Programa
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Alexandre Herculano, 13- Apart. 144-3102-902 POMBAL- PORTUGAL. Telefs. 236 215190 Telemóvel 967634411 – 962324519 - geral@gracatur.pt
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