Astúrias e Picos da Europa
Oviedo Avilés Gijón
Puebla de Sanabria Covadonga Cangas de Onís Ribadesella Villaviciosa

4 Dias: Pensão Completa

9 a 12 junho (Feriado)

16 a 19 agosto

20 a 23 setembro

2022

1º Dia: Porto - Puebla de Sanabria - Astúrias
Porto - 08h00. Viagem por Chaves (pausa em trânsito) e Puebla de Sanabria, um dos pueblos mais bonitos de Espanha: casas típicas e
varandas de madeira, a Praça Maior e Igreja de Nª Sª del Azogue… Almoço. Passagem do planalto leonês a caminho de Astúrias, região
histórica de cultura e paisagens únicas no coração da Espanha Verde. Jantar e alojamento.
2º Dia: Picos da Europa + Costa Asturiana
Após o pequeno-almoço, visita ao Santuário de Covadonga, palco de História e devoção mariana - panorama da Basílica de Santa Maria
Maior e escultura a Pelagio, herói fundador do Reino de Astúrias, Gruta Sagrada e imagem da Virgem de Covadonga, Capela
neorromânica suspensa na rocha, Fonte dos Sete Canos e uma paisagem exuberante que rodeia todo o cenário. Continuação para
Cangas de Onís, primeira capital do Reino Cristão e uma das portas do Parque Nacional dos Picos da Europa - destaque para a Ponte
sobre o rio Sella e réplica da Cruz da Vitória, símbolo da cultura asturiana. Almoço. Passagem dos vales asturianos até ao litoral panorama de Ribadesella entre o Monte da Guia, a ria e o mar e Villaviciosa, capital da maçã, o seu centro histórico de casas
centenárias, ruas de pedra, igreja de Santa Maria da Oliva e a Ria de valor ecológico. Regresso al hotel - jantar e alojamento.
3º Dia: Avilés - Gijón - Oviedo
Pequeno-almoço. Saída para Avilés, cidade que harmoniza a natureza industrial e uma dimensão cultural em expansão: realce para os
contornos da ria, a ilha branca e Centro Niemeyer, Praça de Espanha e arcadas da Calle Galiana. Na proximidade, Gijón e o passeio
marítimo que acompanha a frente urbana até à Igreja de S. Pedro - passagem por ruelas e casas coloridas do bairro de Cimadevilla,
Praça Mayor e o ambiente típico de sidrarias e lojinhas... Almoço. Visita orientada de Oviedo, a capital asturiana: panorama do Palácio
de Congressos de Santiago Calatrava e Teatro Campoamor, onde anualmente são atribuídos os Prémios Princesa de Astúrias, catedral
do Salvador, o seu altar-mor e Câmara Santa, escultura da Regenta, Praça da Constituição e a colorida Praça Fontán… Regresso ao hotel
- jantar e alojamento.
4º Dia: Astúrias - León - Porto
Após o pequeno-almoço, viagem para León, etapa do Caminho de Santiago - panorâmica da catedral, calle Ancha, Palácio de Botín e
Basílica de Santo Isidoro. Almoço. Regresso por Verín e Porto (pausas em trânsito) - chegada prevista às 21h00.

Preço por Pessoa
Suplemento Single

490 €
90 €

Inclui: viagem em autocarro de turismo; alojamento em hotel de 3*sup (quarto duplos); pensão completa + bebidas (1/4 vinho/água); visita
guiada de Gijón e Oviedo + entrada na Catedral; restantes visitas mencionadas; acompanhamento de representante Destinos Ilimitados; taxas
hoteleiras; serviço; IVA, Seguro Multiviagens.
Exclui: extras pessoais

Obs: programa sujeito a nº mínimo de participantes, bem como ao cumprimento das regras de higiene e segurança em contexto sanitário COVID 19.
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