DATA DA VIAGEM:
SÁBADO, 15 DE MAIO DE 2021 (1 DIA)
LUGARES LIMITADOS, SEGUNDO AS ORIENTAÇÕES DA DGS.

Programa:
COIMBRA, BOMBARRAL, ÓBIDOS, NAZARÉ, COIMBRA
Em hora a indicar, saída em autocarro de turismo em direcção ao Bombarral para visita ao Jardim Bacalhôa Buddha Éden, inserido
na Quinta dos Loridos, é o maior jardim oriental da Europa, considerado uma galeria de arte em espaço aberto, onde mais de 200
esculturas estão dispostas. Almoço livre. Continuação para Óbidos, vila medieval de ruelas estreitas, cercada por muralhas, casario
branco e janelas floridas. Tempo livre para passear por entre as muralhas desta vila histórica. Prosseguimento para Nazaré, vila
piscatória e praia veraneante, com as suas lendas e tradições. Subida até ao Sítio para contemplar um deslumbrante panorama
da vila e das suas praias, bem como visitar o Santuário da Nossa Senhora da Nazaré. Tempo livre para visitas e fazer compras.
Inicio da viagem de regresso a Coimbra com chegada ao final do dia.

PREÇO POR PESSOA:
✓ Adulto: 29,00€
✓ Criança até 11 anos: 14,50€
INCLUI:
Viagem em autocarro de turismo no percurso indicado; entrada no jardim Bacalhôa Buddha Éden; visitas segundo o programa;
acompanhamento de um representante da agência; seguro Multiviagens Portugal (assistência em viagem) – Contudo, temos à sua
disposição um seguro de viagem com melhores capitais e coberturas, solicite mais informação junto do seu agente viagens; taxas
serviço e IVA.

NÃO INCLUI:
Opcionais, extras de carácter pessoal, entrada em museus/monumentos e tudo o que não estiver devidamente especificado em
“inclui”.
Obs.: As visitas poderão ser reformuladas segundo as normas implementadas – COVID-19. A agência reserva o direito de alterar a ordem das visitas em benefício dos clientes. A viagem
realiza-se com o mínimo de 30 participantes. Nota: Os preços poderão sofrer ajustes mediante as alterações à lei relativa à lotação dos autocarros, sendo que por agora mantem-se a
lotação de 2/3 do autocarro (35 pax). Importante: Deve levar calçado confortável e roupa prática.

QUEBRATOUR VIAGENS E TURISMO, LDA | Rua Visconde da Luz, nº 56 | 3000-414 Coimbra | Portugal | NIF 513 856 358 | RNAVT nº 6671
Tel. +351 239 091 335 | Telm.: +351 911 710 390 | info@quebratour.com | www.quebratour.com

