PROGRAMA:
1º DIA | LOCAL DE ORIGEM > BENALMADENA
Em hora a indicar, saída do local de origem em autocarro de turismo com direcção à Costa do Sol. Chegada ao Holiday World Riwo Hotel 4*
ou similar, distribuição dos quartos e almoço. De tarde, visita ao Puerto Marina de Benalmadena, vivendas construídas em cima da água com
os seus iates ancorados. Regresso ao Hotel, jantar e e alojamento.
2º DIA | BENALMADENA > MIJAS > MÁLAGA > BENALMADENA
Pequeno-almoço no hotel. Visita a Mijas, aldeia típica do interior de Málaga, conhecida pelos Burros Táxi, onde se pode montar num dos burros
para conhecer melhor a povoação (opcional). Destaque para o Santuário da Virgem da Penha de 1586, ano em que a Virgem apareceu.
Regresso ao hotel para almoço. De tarde, saída para Málaga, capital da Costa do Sol, onde faremos uma visita, destacando a Rua Lários, a
mais emblemática da cidade, a Catedral, o Palácio Episcopal e o Alcazaba e Castelo de Gibralfaro, o primeiro palácio fortaleza dos
governantes muçulmanos na cidade. onde se pode apreciar as melhores vistas. No final da tarde, teremos a oportunidade de apreciar a
maravilhosa iluminação de Natal. Esta cidade tem tradição e orgulha-se de ter “as melhores luzes de Natal do mundo”. Regresso ao hotel,
jantar e alojamento.
3º DIA | BENALMADENA > MARBELLA > PUERTO BANUS > TORREMOLINOS > BENALMADENA
Pequeno-almoço no hotel. Visita a Marbella, local onde muitos famosos vivem e passam as férias de verão. Continuação para Puerto Banús,
onde teremos algum tempo para disfrutar, passeando pelo impressionante porto desportivo com lojas de grandes marcas reconhecidas
mundialmente. Regresso ao hotel para almoço. De tarde, visita a Torremolinos, aldeia de pescadores ainda antes do crescimento do turismo
no final de 1950. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
4º DIA | BENALMADENA > RONDA > LOCAL DE ORIGEM
Pequeno almoço no hotel. Saída para Ronda. Destaque para o extraordinário centro histórico, autêntica arte dos séculos XIII a XIX, com um
entorno natural de uma beleza incomparável. Almoço em restaurante, entre as visitas. Em horário a determinar, início da viagem de regresso
aos locais de origem, na certeza de termos passado momentos únicos e inesquecíveis na companhia da QUEBRATOUR! Fim da viagem e dos
nossos serviços.
O PREÇO INCLUI: Circuito em autocarro de turismo; Alojamento e pequeno almoço no Hotel mencionado ou similar; Pensão Completa, desde o
almoço do 1º dia ao almoço do último dia com bebidas às refeições (água e vinho da casa); 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: Entrada em museus/monumentos; Opcionais, extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver devidamente especificado
em “O PREÇO INCLUI”. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade ou Passaporte válido, cuja fotocópia deve
enviar previamente para a agência. 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; Não nos
responsabilizamos pela partilha de quartos; A Agência reserva o direito de alterar a ordem das visitas em benefício dos clientes; A viagem realiza-se
com o mínimo de 45 participantes.
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