MADRID / PENISCOLA / SEGÓVIA
Praia, Natureza e Cultura
7 Dias de viagem
13 A 19 Setembro 21
1º Dia – A. METROPOLITANA DE LISBOA ou PORTO ou COIMBRA / SALAMANCA / MADRID
Saída às 07h00 de locais a indicar em Porto ou Lisboa e viagem com destino a Coimbra, onde se reúnem os grupos com
breve pausa e prosseguindo depois por A25, Vilar Formoso (pausa), Ciudad Rodrigo e Salamanca, uma das cidades
espanholas mais ricas em monumentos, da Idade Média, do Renascimento e das épocas clássica e barroca. Almoço em
restaurante local. De tarde, breve pausa e continuação da nossa viagem (pausa no percurso) com destino à capital de
Espanha: a sempre emblemática cidade de Madrid. Instalação no hotel, jantar e alojamento.

2º Dia – MADRID/ TARANCON / PENISCOLA
Pequeno-almoço no hotel. Partida com destino a Tarancon, nobre cidade cuja posição, na fronteira com Toledo e a zona
oeste de La Alcarria, torna esta cidade um importante centro de comunicações rodoviárias e ferroviárias. O conjunto
urbano, a igreja de La Asunción e os palácios do Duque de Riansares e a casa dos Paradas, exemplos das maravilhas
existentes no município, são testemunhas silenciosas da sua história. Almoço em restaurante local. De tarde, continuação
pela A3 em direcção a Peniscola (com pausa no percurso). Chegada, instalação no Gran Hotel Peniscola 4*, jantar e
alojamento.
3º Dia – PENISCOLA
Estada no hotel em regime de pensão completa.
Aproveite para descansar, passear junto à praia, utilizar as infraestruturas deste magnífico hotel e/ou visitar esta
encantadora cidade, com belas ruas semicobertas que vão até o impressionante castelo na parte mais alta da colina. Pode
encontrar muitas lojas de artesanato, lojas de moda, souvenirs e pequenos bares e restaurantes com terraços e vistas
incríveis do Mar Mediterrâneo. Recomendamos totalmente caminhar por estas belas ruas estreitas e descobrir os seus
segredos.
A Cidade Velha de Peñíscola
Há muitos pontos de referência dentro da Cidade Velha de Peñíscola. A antiga entrada para a cidade murada é o Portal de
Sant Pere, onde poderá começar o passeio. Uma das primeiras paragens obrigatórias é El Bufador, um túnel natural que o
leva ao centro da cidade. Um pouco mais tarde, encontrará o belo e interessante Museu del Mar, uma homenagem à
tradição marítima. Continuando a descoberta, chegará à Casa de las Conchas, uma casa completamente coberta de
conchas. Depois desta casa original irá encontrar o ponto alto do passeio, o imponente castelo de Peñíscola.

4º Dia – PENISCOLA
Estada no hotel em regime de pensão completa.
5º Dia – PENISCOLA
Estada no hotel em regime de pensão completa.
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6º Dia – PENISCOLA / VALÊNCIA / SEGÓVIA
Pequeno-almoço e curta viagem até Valencia, cidade portuária que fica na costa sudeste da Espanha, onde o rio Túria
encontra o Mar Mediterrâneo. Tempo livre e almoço em restaurante local. De tarde, viajamos em direção a Segóvia, com
pausa no percurso. Chegada, instalação no hotel, jantar e alojamento.
7º Dia – SEGÓVIA / LOCAL DE ORIGEM
Pequeno-almoço. Ao início da manhã, visita com orientação de guia local desta que é conhecida internacionalmente pelo
seu aqueduto romano. Destacam-se igualmente a catedral e alcázar/Palácio Real - entrada incluída. Finda a visita, almoço
em restaurante local. De tarde, viagem em direção a Vilar Formoso (com pausa no percurso). Chegada ao fim do dia ao
seu local de origem. Fim dos nossos serviços.

Viagem em grupo sujeita a nº mínimo de participantes.
Preço por pessoa em quarto duplo:
SAÍDA DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA………………….580,00 €
SAÍDA DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO OU COIMBRA………..550,00€
Suplemento para viagem com estada em quarto individual --- 120,00 €

Obs: Se desejar sair de outro local em Portugal ou em data diferente da apresentada, solicitamos por favor
que nos contacte para agilizar todos os detalhes para a efetivação da viagem.
Os preços incluem:
 Autocarro de turismo para todo o percurso conforme itinerário.
 Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço (buffet continental) em
hotéis 4*
 Pensão completa (almoço do 1º dia ao almoço do 7º dia), com menus de grupo pré determinados de
acordo com a gastronomia local, com pratos fixos, com jantares realizados nos Hotéis e os almoços
serão realizados em restaurantes locais e ou Hotéis, incluindo bebidas (água e ou vinho)
 Delegado acompanhante Flash Viagens ;
 Todas as visitas e entradas mencionadas no itinerario com guias locais em língua espanhola;
 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de
viagem, bem como cobertura complementar Covid-19;
 Assistência telefónica 24 horas.
 Condições gerais de acordo com nossa programação Europa.
Excluindo:
Extras de caráter pessoal na viagem, hotéis e restaurantes.
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O NOSSO HOTEL EM PENISCOLA
Gran Hotel Peñiscola, está localizado na famosa Praia de Peñíscola, no passeio marítimo. Disponibiliza um
extenso spa, uma piscina exterior e acesso Wi-Fi gratuito.
Os quartos possuem ar condicionado e uma varanda. Os hóspedes beneficiam de uma lavandaria selfservice com máquinas de lavar roupa e máquinas de secar roupa.
A área de spa inclui uma piscina aquecida, sauna, banho de vapor e banheiras de hidromassagem, todas
acessíveis mediante um custo adicional. Também estão disponível uma variedade de tratamentos de saúde
e beleza, mediante um custo adicional.
Tem um restaurante de estilo buffet com cozinha espectáculo. No Gran Hotel Peñiscola, encontrará um
restaurante que serve cozinha mediterrânea. Também existe um café-bar e entretenimento nocturno ao
vivo.
Os hóspedes podem desfrutar de um passeio ao longo da praia, em direcção ao encantador centro
histórico de Peníscola, a 3 km. A Reserva Natural do Delta do Ebro encontra-se a 45 minutos de carro.
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