CÁDIZ
Informações úteis
Língua: Espanhol
Horário: Local:GMT +1 (Madrid)
Documentação: É necessário Cartão de cidadão e Cartão de Saúde Europeu.
O Que Levar na Mala: Recomendamos que leve roupa de verão com tecidos naturais e ligeiros. Para os meses de inverno é necessário levar
alguma roupa mais quente para as noites mais frias. São imprescindíveis sapatos cómodos, calções de banho, óculos de sol, chapéu e protetor
solar.

A Costa de la Luz na região da Andaluzia é uma orla costeira de beleza natural. Esta estende-se desde Tarifa, onde o Mediterrâneo se encontra
com o Atlântico até Huelva e o rio Guadiana na fronteira com Portugal. Muita da costa atlântica é reserva natural, são praias extensas de areia
branca ladeadas por dunas e pinheirais.
Cádis e Huelva são as cidades mais importantes e combinam modernidade com história.
Cádis, fundada pelos fenícios, é a cidade de onde Colombo partiu à descoberta da América e tem um ar colonial.
Huelva é uma cidade agradável com um porto muito movimentado e muitos restaurantes de peixe e marisco. A cidade tem também locais
interessantes para o visitante com interesses culturais com alguns monumentos dignos de visita.
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PRAIAS
Praias
São duas as características que podemos usar para definir as praias da Costa de la Luz: águas transparentes e cristalinas e areia dourada.
Em poucos sítios encontramos praias urbanas que tenham sabido manter tão bem o encanto da natureza selvagem do ambiente envolvente.
Praias urbanas, praias isoladas, praias semi-urbanas e praias para nudistas são as quatro opções que temos quando queremos escolher uma
praia onde ir na Costa de la Luz.

Os nossos pacotes turísticos
A V.A. TOUR OPERADOR possui vários pacotes turísticos
·

Pacotes 7 noites

·

Pacotes 14 noites

Serviços incluídos
Transporte em autocarro de turismo
Assistência V.A. TOUR OPERADOR
Seguro de viagem
Pequeno almoço na viagem de ida
Serviço de bordo (inclui água / café)
Auto férias
Dispomos de uma panóplia de hotéis que vão desde os 2* até aos 5*.

Consulte aqui as nossas condições gerais
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