30 set (6ªf)
LEÇA DA PALMEIRA, Oscartur – 08h15 e PORTO, Boavista, Café Convívio – 08h30; VILAR FORMOSO;
SERRA DA GATA, um dos lugares da Península Ibérica em que a Natureza e as formas de vida rural se
encontram mais bem preservadas: CORIA, zona histórica rodeada de muralha – Castelo, Catedral e
Palácios dos Duques de Alba; PALANCAR, e o convento franciscano do séc XVIII (o mais pequeno do
Mundo) e MÉRIDA.
Jantar e alojamento no Hotel Mérida Medea 4* ou similar.

1 out (sab)
MÉRIDA, Emérita Augusta – o Teatro Romano um dos mais bem preservados do mundo, o anfiteatro e
jardins. Templo de Diana (séc. I d.C.) e Arco de Trajano. A ponte romana sobre o Guadiana e as muralhas
de Alcazaba. GUADALUPE e o seu Mosteiro de 1340: A Virgem de Guadalupe com o rosto enegrecido pelo
fumo das candeias, é adorada por peregrinos de todo o mundo. Tem o Menino Jesus ao colo. A sacristia
barroca é apelidada de Capela Sistina Espanhola, por causa dos retratos de monges, de Zurbarán.
TRUJILLO, Romana e Árabe: Plaza Mayor de Trujillo é uma das mais bonitas de Espanha. MÉRIDA.
Jantar e alojamento no Hotel Mérida Medea 4* ou similar.

2 out (dom)
Manhã – CÁCERES, em 1949 foi a primeira cidade espanhola considerada Património Mundial. A
monumental “El Cáceres Viejo“ dentro das muralhas “Almohades”, com o Arco de la
Estrela, Casa de los Golfines de Abajo e Igreja de Santa Maria.
Tarde – CÁCERES; PORTO e LEÇA PALMEIRA (chegada pelas 20h00).

INCLUINDO – Viagem em autopullman-luxo. Hotel Mérida Medea 4* ou similar. PENSÃO
COMPLETA (almoços em restaurantes e jantares no hotel assinalado ou similar). Visitas
incluídas. Guia acompanhante e locais (Cáceres e Mérida). Seguro de viagem Liberty com
“Proteção COVID-19”.
EXCLUINDO - Bebidas e extras de carácter pessoal. SUP. Quarto Individual – EUR = 90,00

30 de setembro a 2 de outubro de 2022

€ 495,00

