1 Abril (5ªf) – Leça da Palmeira, OSCARTUR às 07h30; Porto, Boavista, Café Convívio às 07h45; Alcácer do Sal
(almoço), FARO, visita a pé do centro histórico. Realce para as muralhas, com acesso pelos Arcos da Vila, do
Repouso e Porta Nova até à Sé Catedral. OLHÃO e o Parque Natural da Ria Formosa, observação das ILHAS
DA CULATRA e da FUSETA. TAVIRA. Jantar e alojamento Hotel Vila Galé Tavira 4* ou similar.
2 Abril (6ªf) – TAVIRA – ISLA CRISTINA – NIEBLA MEDIEVAL – HUELVA – ISLANTILLA – TAVIRA
NIEBLA milenária encontra-se numa colina sobre o rio Tinto. O mais impressionante é os seus quilómetros de
muralha que envolvem a cidade. No seu interior destaca-se o Alcázar de los Condes de Niebla, a Igreja de
Santa Maria de la Granada que foi catedral bizantina, depois mesquita árabe e, finalmente, no séc. XVI, igreja
católica de estilo mudéjar e, a Igreja de San Martin, construída sobre a mesquita ocidental (actualmente só
conserva o abside e o portão dos pés. Fora das muralhas realce para a ponte e aquedutos romanos.
HUELVA – Fundada pelos Fenícios com o nome de Onuba, Huelva atingiu o seu auge como porto romano. Foi
quase arrasada pelo grande terramoto de Lisboa, de 1755. Hoje, é uma cidade industrial espalhada em volta
do rio Odiel. Colombo partiu para o Novo Mundo do porto de Palos de la Frontera, do outro lado do estuário,
facto celebrado pelas exposições do excelente Museo Provincial. O Bairro Reino Victoria é um bizarro exemplo
de bungalous suburbanos ingleses num falso estilo Tudor, que a Companhia do Rio Tinto construiu para os
seus trabalhadores no princípio do séc. XX. A sul de Huelva, em Punta del Sebo, o monumento a Colón, uma
árida estátua de Colombo criada por Gertrude Vanderbilt Whitney em 1929, domina o estuário do Odiel.
Jantar e alojamento no Hotel Vila Galé Tavira 4* ou similar.

3 Abril (sab) – TAVIRA – EL ROCIO – LA RABIDA – VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO – TAVIRA
EL ROCIO, junto às terras húmidas do Parque Nacional Doñana, El Rocio é famosa pela sua romaria anual
(Maio/Junho) que atrai um milhão de pessoas. Muitos dos peregrinos vêm de distantes pontos da Espanha,
alguns em carros de bois com decorações berrantes, para visitarem, a Iglesia de Nuestra Señora del Rocío.
Diz-se que a estátua da Virgem tem realizado curas milagrosas desde 1280. Ao princípio da manhã de
domingo, os homens de Almonte competem pelo transporte da estátua em procissão e a multidão acotovelase para tocar na imagem.
MONASTERIO DE LA RÁBIDA. É um mosteiro franciscano fundado no séc. XV. Em 1491, um Colombo
despeitado procurou aí refúgio depois dos seus planos de navegação para oeste em busca das Índias ter sido
rejeitado pelos Reis Católicos. O prior do mosteiro, Juan Pérez, usou a sua influência como confessor de Isabel
para inverter a decisão real. No interior, frescos de 1930, pintados por Daniel Vásquez Diaz, glorificam a vida e
as descobertas do explorador. Realce para os claustros mudéjares, os jardins floridos e a casa do capítulo.
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO nasceu no local onde antes existia uma povoação de pescadores
denominada Santo António da Arenilha.
Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, ministro do rei D. José I, foi o
homem responsável pela criação da cidade. A edificação da cidade foi bastante rápida; a 17 de Março de 1774
foi lançada a primeira pedra e no dia 6 de Agosto do mesmo ano já estavam terminadas as Casas da Câmara e
da Alfândega, os quartéis e começava-se a construção da igreja. Os edifícios foram construídos da mesma
forma que os da Baixa lisboeta, à base de peças pré-fabricadas que depois eram aplicadas no local, tornando a
construção mais uniforme e célere. As obras ficaram concluídas a 13 de maio de 1776. A cidade desenvolvia-

se numa malha urbana ortogonal perfeita, centrada na Praça Marquês de Pombal. Uma grande marginal
percorria as várias centenas de metros que separavam o aglomerado urbano do rio Guadiana.
No final do século XIX e início do século XX, a cidade viveu prosperamente. O sector das pescas
(principalmente sardinha e atum) dinamizaram a cidade, transformando-a num importante centro pesqueiro
e conserveiro. Jantar e alojamento no Hotel Vila Galé Tavira 4* ou similar.
4 Abril (dom PÁSCOA) – TAVIRA e a ILHA – PRAIA DA MANTA ROTA – MONTE GORDO – TAVIRA
MONTE GORDO, antiga vila de pescadores, situada entre um vasto pinhal e o mar foi pioneira na exploração
turística no Algarve, com a construção de um dos primeiros hotéis da região nos anos 60 (Hotel Vasco da
Gama) e por conseguinte foi durante várias décadas um destino de eleição para a aristocracia portuguesa e
famosos. Após a Revolução dos Cravos de 1974 tornou-se um destino favorito de veraneio para a classe média
portuguesa. Com uma extensa e bela praia, um clima ameno e várias zonas pedonais, em calçada portuguesa,
Monte Gordo é um dos principais destinos turísticos do Algarve. Jantar e alojamento no Hotel Vila Galé Tavira
4* ou similar.
5 Abril (2ªf) – TAVIRA, VILAMOURA, PORTO e LEÇA DA PALMEIRA (chegada 19h30).
VILAMOURA desenvolveu-se à volta da marina e é hoje em dia uma das maiores estâncias de lazer da
Europa. Vilamoura é moderna, animada e sofisticada.
A localidade é todo um empreendimento turístico construído a partir da década de 70 do século XX. Mas já os
romanos conheciam esta região, como o provam as ruínas do Cerro da Vila, conservadas no Museu do
mesmo nome, junto à estrada que dá acesso à Praia da Falésia.
Excelentes hotéis e aldeamentos e campos de golfe de renome internacional providenciam uma oferta
completa para quem quer passar uns dias de descanso à beira-mar. A marina, a maior do país com 1300
postos de amarração, é o principal polo de animação, não só para os que chegam de barco, mas para todos os
que passam férias nesta zona e vêm até aqui ao fim da tarde ou à noite para saborear um gelado ou jantar.
Também é o local certo para compras, com uma grande variedade desde lojas de artesanato local às mais
conceituadas marcas internacionais. E quanto à animação noturna, não faltam bares e discotecas com os
melhores DJs e o Casino de Vilamoura que nos pode levar a adrenalina ao rubro.

INCLUINDO: Viagem de 5 dias em autopullman-luxo. Hotel Vila Galé Tavira 4* ou similar.
PENSÃO COMPLETA. Guia acompanhante. Seguro de viagem Allianz.
EXCLUINDO: Bebidas e extras de carácter pessoal. SUPLEMENTO QUARTO INDIVIDUAL = € 120,00

1 a 5 de Abril de 2021

€ 675,00

