BRAGA

SEMANA SANTA
EM BRAGA
CELEBRAÇÕES PASCAIS

3 DIAS: DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2022
1º DIA – LOCAIS DE ORIGEM / BRAGA (SEXTA FEIRA SANTA) - PC
Partida em hora e local a indicar, seguimos por Santarém e A1, com
pequena paragem para pequeno-almoço livre. Continuamos via auto
estrada até Braga. Após a chegada, almoço. Seguimos depois para o
centro e tempo livre para assistir ao lançamento de morteiros que
assinala o momento da morte de Jesus e assistir à Missa em celebração
da Morte do Senhor, na Sé Catedral. Jantar e alojamento no hotel. De
noite poderá assistir à imponente e comovente Procissão do Enterro do
Senhor.
2º DIA – BRAGA / BARCELOS / BRAGA - PC
Pequeno-almoço no hotel, seguimos para visita ao Santuário do Sameiro
e Santuário do Bom Jesus do Monte, com possibilidade de descer a sua
famosa escadaria. No final das visitas, almoço. Após o almoço seguimos
para Barcelos cidade famosa pela sua cerâmica e artesanato e pelo
lendário galo um símbolo nacional, visita ao centro histórico. Após a
visita regresso a Braga. Jantar e alojamento no hotel. De noite poderá
assistir à Vigília Pascal na Sé Catedral e seguir a Procissão da
Ressurreição.
3º DIA – BRAGA / LOCAIS DE ORIGEM - MP
Pequeno-almoço no hotel, manhã livre em Braga no Domingo de Páscoa
para assistir às cerimonias religiosas na Sé ou passear e conhecer o
centro histórico e comercial da cidade. Em hora a indicar, almoço. De
tarde regresso pelo Porto, A1, Santarém, e locais de fim de viagem.
FIM DE VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS

BARCELOS

PREÇO POR PESSOA
EM QUARTO DUPLO:

295€

Suplemento Individual: 60€
INCLUI:
• Viagem em autocarro de
Grande Turismo;
• Alojamento em Hotel de 3*
ou 4*;
• Pensão Completa (desde o
almoço do 1º dia ao almoço
do 3º dia);
• Acompanhamento por
delegado da Agência;
• Seguro de viagem (apólice
nº 0PT1700SI03710920);
• Taxas de turismo e IVA.
NÃO INCLUI:
• Entradas em monumentos;
• Quaisquer serviços não
indicados como incluídos.

MÍNIMO DE
20 PARTICIPANTES
NOTA
As visitas poderão estar sujeitas a
eventuais alterações ou
condicionamentos por causa da
pandemia Covid 19.

