SANTUÁRIO DE LOURDES

Andorra

Zaragoza

PREÇO POR PESSOA
PROGRAMA:
(Saída na noite do dia anterior, 12/Agosto/2022)
1º DIA | LOCAL DE ORIGEM / SAN SEBASTIAN / LOURDES
Saída dos pontos de origem à hora indicada em autocarro de turismo com direcção a
Lourdes. Paragem durante o percurso para pequeno-almoço (não incluído). Pela manhã
chegada a San Sebastian, capital de Guipúscoa, umas das cidades mais bonitas de
Espanha, onde destacamos a Praia da Concha, símbolo da cidade, o Monte Igueldo, entre
outros... Continuação até Lourdes, uma das cidades marianas mais visitadas do mundo.
Chegada ao Hotel Florida 3* ou similar. Check-in e almoço. Pela tarde, visita ao Santuário
de Lourdes e à Gruta, na qual apareceu pela primeira vez a virgem no dia 11 de Fevereiro
de 1858, as Fontes, a Igreja de Stª Bernardette, entre outros... Jantar e alojamento. Para
quem desejar, oportunidade de participar na procissão das velas.
2º DIA | LOURDES
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, saída para visitar o Parque Nacional dos
Pirenéus – Património da Humanidade pela Unesco. Chegada ao Vale do Gavarnie,
onde se encontram verdadeiras esculturas da natureza. Tempo livre para actividades de
carácter pessoal. Regresso ao hotel. Almoço. Pela tarde, oportunidade de realizar uma
excursão (facultativa) às “Grutas de Betharram“ (entrada não incluída), descobertas e
exploradas em 1810, são as maiores de França. A visita inicia a pé, de seguida uma
travessia de barco e finaliza com uma saída de comboio, tudo isto com uma extensão de
mais de 800 metros. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento. Para quem desejar,
oportunidade de participar na procissão das velas.
3º DIA | LOURDES / ANDORRA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Andorra, Principado localizado no coração dos
Pirenéus. Chegada ao Hotel Panorama 4* ou similar. Check-in e almoço. Pela tarde, visita
a pé, percorrendo o centro histórico, onde destacamos La Casa de la Vall, a Plaza del
Poble, a Igreja de San Esteban e a Santa Coloma, entre outros... Tempo livre para
actividades de carácter pessoal. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
4º DIA | ANDORRA / SARAGOZA / LOCAL ORIGEM
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direcção a Saragoza, capital de Aragão. Tempo livre
para visitar a Basilica del Pilar, onde destacamos o Altar Mor, as Poltronas do Coro e as
suas magnificas obras de Goya. Almoço em restaurante. Em horário a determinar, início
da viagem de regresso aos pontos de origem, na certeza de termos passado momentos
únicos e inesquecíveis na companhia da QUEBRATOUR! Fim da viagem e dos nossos
serviços.
QUEBRATOUR VIAGENS E TURISMO, LDA
WWW.QUEBRATOUR.COM
RNAVT 6671
Rua Visconde da Luz, 56
MATRICULADA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE COIMBRA, SOB O NIPC 513 856 358
3000-414 Coimbra - Portugal
Telf. +351 239 091 335 - Telm.: +351 911 710 390 - E-mail: info@quebratour.com

Em Quarto Duplo:

285€
Suplemento Quarto Individual:
75€
Criança até 11 anos c/ 2 adultos: 240€
O PREÇO INCLUI:
✓ Circuito em autocarro de turismo;
✓ Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou
similares;
✓ Pensão Completa, desde o almoço do 1º dia ao almoço
do último dia (4 almoços e 3 jantares);
✓ Bebidas às refeições (vinho da casa e água);
✓ Acompanhamento por um representante da Agência;
✓ Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
✓ Seguro Multiviagens (assistência, cancelamento,
interrupção e coberturas complementares COVID-19) –
Temos à sua disposição um seguro de viagem com melhores
capitais e coberturas. Consulte-nos para possibilidade de
subscrição de um seguro diferente.
O PREÇO NÃO INCLUI:
✓ Opcionais, extras de carácter pessoal e tudo o que não
estiver devidamente especificado em “O PREÇO INCLUI”;
✓ Testes à Covid-19 no caso de ser necessário e exigido pelas
entidades locais, na altura de realização da viagem.
NOTAS:
✓ O cumprimento deste programa está sujeito a eventuais
regras e condicionamentos por causa da pandemia Covid 19.
✓ Respeitaremos as regras em vigor e impostas por cada país
ou região a visitar.
✓ A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR ou
outro, negativo à Covid 19, não poderá ser considerado motivo
de cancelamento sem custos por parte dos participantes.
✓ A Agência reserva o direito de alterar a ordem das visitas
em benefício dos clientes.
✓ Os preços poderão sofrer ajustes, mediante as alterações à
lei relativa à lotação dos autocarros.
PARTIDA SUJEITA A UM MÍNIMO DE
45 PARTICIPANTES

