Lourdes e Pirinéus Atlânticos
Saint-Jean-de-Luz Cauterets Pont d’Espagne St. Jean-Pied-de-Port Espelette Biarritz

5 Dias: Pensão Completa (exceto almoço 1º e 5º dias)
Possibilidade de Partida de Coimbra:
25 a 29 julho
5 a 9 setembro

Ligação em Comboio AP/IC

2022

1º Dia: Porto - Burgos
Porto - 08h00. Viagem por Viseu (breve pausa no percurso) e Vilar Formoso - almoço livre. Prosseguimento através de Castela panorama exterior da Catedral de Burgos, Património da UNESCO. Jantar e alojamento.
2º Dia: Burgos - Hondarribia - Saint-Jean-de-Luz - Lourdes
Após o pequeno-almoço, saída para o País Basco, região histórica entre o Golfo de Biscaia e os Pirinéus Atlânticos. Panorâmica de
Hondarribia, Conjunto Histórico-Artístico: Calle Mayor, edifício municipal, igreja de Nª Sª da Assunção, Praça de Armas, a marina e frente
de mar. Entrada no País Basco Francês - almoço no percurso - para Saint-Jean-de-Luz, o seu centro urbano de arquitetura colorida, o
porto, Igreja de S. João Batista, passeio marítimo, as lojas da Rua Gambetta... Chegada a Lourdes, em 1858 local de aparição da Virgem
Maria à pastora Bernadette Soubirous, fenómeno que desencadearia um dos grandes destinos de peregrinação mundial. Jantar e
alojamento. À noite, possibilidade de integrar a Procissão Mariana das Velas, símbolo de luz e de esperança.
3º Dia: Lourdes - Cauterets - Pont d’ Espagne
Alojamento em pensão completa. Manhã livre para visitas independentes: Gruta das Aparições e Fonte de Lourdes, Basílica da Imaculada
Conceição, Basílica do Rosário… Ao início da tarde, viagem pelos vales dos Pirinéus entre rios e aldeias de recantos floridos a caminho
de Cauterets - tempo para apreciar o ambiente de montanha e elegância Belle Époque da cidade termal, os incontornáveis “berlingots”
rebuçados típicos da doçaria local. No coração do Parque Nacional dos Pirinéus, Pont D’ Espagne, um espaço de natureza protegida,
cascatas, abetos e a moldura de uma paisagem incrível. Regresso ao hotel.
4º Dia: Lourdes - St-Jean-Pied-de-Port - Espelette - Biarritz - Vitoria
Pequeno-almoço e partida em direção a Saint-Jean-Pied-de-Port, ponto de passagem de peregrinos no Caminho de Santiago - realce
para a porta e igreja de Notre-Dame, Rua da Cidadela e a velha ponte sobre o rio Nive; Espelette “capital da pimenta”, o seu airoso
casario de cor verde/vermelho e varandas coloridas de pimentos a secar ao sol... Almoço no percurso. De volta à orla costeira, paragem
na cidade de Biarritz, junção da elegância aristocrática e atitude informal dos apaixonados do surf - panorama do Rochedo da Virgem,
edifício do Hôtel du Palais e Grand-Plage, o Casino… Prosseguimento para Vitória, capital de Álava. Jantar e alojamento.
5º Dia: Vitoria - Porto
Após o pequeno-almoço, viagem ao longo de Castela e Leão - almoço livre em trânsito. Regresso por Vilar Formoso e Porto (pausas em
trânsito) - chegada prevista às 21h00.

Preço por Pessoa
Suplemento Single

575 €
129 €

Partida de Coimbra (AP/IC): suplemento a indicar
Inclui: viagem em autocarro de turismo; alojamento em hotéis de 3*/4* (quartos duplos); refeições mencionadas (4 jantares + 3 almoços);
visitas mencionadas; acompanhamento de representante Destinos Ilimitados; taxas hoteleiras, taxa municipal (Lourdes); serviço, IVA, Seguro
Multiviagens.
Exclui: almoço no 1º e 5º dias; bebidas; entradas em museus e monumentos; extras pessoais.
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