Cáceres Mérida Trujillo Guadalupe
Extremadura, Património da Humanidade

4 Dias: Pensão Completa
11 a 14 agosto

6 a 9 outubro

2022

1º Dia: Porto - Cáceres
Porto - 08h00. Viagem em direção à Beira Interior - pausas no percurso. Almoço. Passagem do Tejo internacional a caminho da
Comunidade Autónoma da Extremadura, região da Espanha Central que concentra um importante legado histórico e cultural. Chegada
a Cáceres - jantar e alojamento.
2º Dia: Cáceres
Alojamento em pensão completa. Visita guiada da cidade, Património Mundial: passagem pela Praça Maior, muralha medieval, Torre
Bujaco, Arco da Estrela e Praça de Santa Maria, o campo do antigo mercado - visita interior da Concatedral de Santa Maria. Continuação
através do Palácio de Carvajal, Praça de S. Jorge e igreja de S. Francisco Xavier, padroeiro de Cáceres. Restante dia livre para explorar
um centro histórico repleto de surpresas e inesperados recantos. Sugestão: Museu de Cáceres, em cujo subsolo se encontra a Cisterna
hispano-árabe.
3º Dia: Cáceres - Trujillo - Guadalupe - Merida
Após o pequeno-almoço, saída para Trujillo, Sítio Histórico de Interesse Cultural marcada pela presença de romanos, visigodos,
muçulmanos e cristãos e berço de Conquistadores no período de colonização da América. Visita orientada percorrendo a Praça Maior
de portais renascentistas e escultura ao conquistador Francisco Pizarro, as igrejas de S. Martinho e Santa Maria Maior... Continuação
para Guadalupe - almoço. Visita ao Mosteiro Real de Santa Maria, Património Mundial - destaque para a imagem românica de Nª Sª de
Guadalupe, símbolo de fé e devoção mariana. Chegada à capital autonómica, Mérida, a Augusta Emérita Romana, Património Mundial.
Jantar e alojamento.
4º Dia: Merida - Porto
Pequeno almoço. Visita guiada ao conjunto arqueológico do Teatro e Anfiteatro, símbolos da grandeza do Império Romano que, dado
o seu excelente estado de conservação, ainda hoje acolhe o Festival Internacional de Teatro Clássico - panorama da ponte sobre o
Guadiana. De regresso a Portugal, almoço na cidade fronteiriça de Elvas. Passagem do Vale do Tejo e regresso ao Porto (pausas no
percurso) - chegada prevista às 21h00.

Preço por Pessoa
Suplemento Single
Inclui:

Exclui:

Obs.

547 €
99 €

circuito em autocarro de turismo; alojamento em hotéis de 3*/4* (quartos duplos);
pensão completa + bebidas (1/4 vinho/água);
visita guiada: Cáceres + entrada na Concatedral, Trujillo + Igreja de Santa Maria, Mérida + Conjunto do Teatro/Anfiteatro Romano e
Mosteiro Real de Guadalupe;
restantes visitas mencionadas; acompanhamento de representante Destinos Ilimitados; taxas hoteleiras, serviço, IVA,
Seguro Multiviagens
extras pessoais
programa sujeito a número mínimo de participantes, bem como ao cumprimento das regras de higiene e segurança em contexto
sanitário - uso de máscara em transporte coletivo de passageiros.
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