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ATÉ 26/08 SINALIZE A SUA
INSCRIÇÃO COM 50€ POR PESSOA
1º DIA – LOCAIS DE ORIGEM / HOTEL / VISITA DE CIDADE / JANTAR E SHOW / HOTEL _______ PC

O PREÇO INCLUI:
Viagem em autocarro de
grande Turismo;
Alojamento em Hotel 4* com
almoço buffet (bebidas
incluídas) + pequeno-almoço
buffet;
Jantar com menu completo e
bebidas;
Espéctaculo com 1 bebida
incluída;
Visita com guia local a uma
grande cidade;
Almoço regional com música
ao vivo e surpresas;
Lembrança RSI e fotografia de
recordação;
Seguro de Viagem (apólice nº
0PT1700SI03710920);
Acompanhamento por
delegado da agência;
Taxas de turismo e IVA.
NÃO INCLUI:
Quaisquer serviços não
indicados como incluídos;
Despesas de carácter pessoal.

Saída de manhã em hora e local a indicar com destino a uma cidade fundada pelos muçulmanos
no sec. IX e, por onde passa um dos rios mais longos da península Ibérica, pequena paragem
durante o percurso. Continuamos por uma região de vinhas, olivais e montado por entre duas
serras até chegarmos a um vale onde encontraremos um outro grande rio que desagua no Oceano
Atlântico e uma grande cidade por onde passaram Cartagineses, Romanos, Visigodos e Mouros.
Após a chegada ao Hotel de 4* onde iremos ficar alojados, almoço buffet. De tarde visita com guia
local passando pelos principais monumentos desta extraordinária cidade repleta de cultura,
história e tradições milenares que os povos que por aqui passaram foram deixando. No final da
visita, tempo livre no Hotel para descansar. Em hora a indicar seguiremos para jantar numa casa de
espetáculos e assistir a um show. Jantar com Aperitivos, Primeiro Prato, Segundo Prato, Seleção
de Sobremesas e Bebidas. Durante a noite assistiremos a um Espetáculo (Show) de Cultura e
Tradição popular único e diferenciado. Esta arte foi declarada pela Unesco Património Cultural e
Imaterial da Humanidade. Após o Show, regresso ao Hotel. Alojamento.
2º DIA – HOTEL / VISITAS / ALMOÇO / LOCAIS DE ORIGEM __________________________________ MP
Pequeno-almoço buffet no Hotel. De manhã tempo livre para possibilidade de visitar mais ao
pormenor alguns dos mais emblemáticos monumentos da cidade que nos acolhe. Ao fim da
manhã, viagem para uma vila onde iremos almoçar. Esta vila apresenta uma história marcada
pelas guerras com Castela, pelas invasões francesas e pelo trabalho de um comendador. Chegada
a um Salão de Festas para comemorar o 29.º Aniversário da RSI. Almoço com Entradas na mesa,
Sopa, Prato de Peixe, Prato de Carne, Sobremesa, animação com música ao vivo, sorteios, bolo de
aniversário e espumante. Ao fim da tarde regresso aos locais de origem.

FIM DE VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Uma vez inscrito(a) e com sinalização feita, poderá levantar um
questionário para preencher e tentar desvendar o enigma da viagem. Formas de entrega: via ctt - para
um dos nossos balcões, ou entregar diretamente devidamente preenchido com nome, morada e
contacto.

INCRIÇÕES LIMITADAS
A 250 PARTICIPANTES
HABILITAM-SE AO SORTEIO OS QUESTIONÁRIOS PREENCHIDOS APENAS EM LETRAS MAIÚSCULAS. O SORTEIO SERÁ EFETUADO NO ALMOÇO
DO 2º DIA, DE ACORDO COM O NÚMERO DE RESPOSTAS CORRETAS.

