PUNTA UMBRIA
6 DIAS VIAGEM
JUNHO 19 A 24 / SETEMBRO 12 A 17
1º DIA – A. METROPOLITANA DE LISBOA ou PORTO ou COIMBRA | PUNTA UMBRIA
Saída de local e hora a indicar e viagem com destino a Punta Umbria com pausas no percurso e almoço livre
em local a indicar de acordo com local de saída. Chegada, check in e instalação no HOTEL PATO AMARILLO 4*.
Jantar e alojamento.
2º DIA – PUNTA UMBRIA | HUELVA | PUNTA UMBRIA
Estada no hotel em regime de pensão completa.
Manhã livre destinada ao reconhecimento da zona envolvente à unidade hoteleira. Almoço.
De tarde, viagem até Huelva, cidade portuária no sudoeste de Espanha, na foz dos rios Odiel e Tinto. A norte
do centro encontra-se a capela caiada do Santuário de Nuestra Señora de la Cinta, que data do século XV. O
Museu de Huelva apresenta uma extensa colecção arqueológica. A Catedral de Huelva possui uma fachada
barroca impressionante. A estátua do explorador Cristóvão Colombo contempla a Plaza de las Monjas, ladeada
por palmeiras. Tempo livre para passear e regresso ao hotel. Jantar e alojamento
3º DIA – PUNTA UMBRIA | VILA REAL SANTO ANTÓNIO | PUNTA UMBRIA
Estada no hotel em regime de pensão completa.
Manhã livre. Almoço. De tarde, saída para passeio a Vila Real de Santo António. Situada junto à margem
direita do Rio Guadiana, a cidade foi construída em 1774, em menos de dois anos, sobre o areal junto à foz do
rio. Marquês de Pombal queria firmar, frente a Aiamonte, a presença portuguesa na foz do Guadiana,
controlando o comércio neste importante ponto de fronteira e desenvolver as pescas neste ponto onde mais
tarde viria a nascer a indústria conserveira.
Na construção optou pelo estilo pombalino que transmite simplicidade e funcionalidade, impondo
uma sobriedade racional e refletindo o espírito iluminista que já presidira na reconstrução de Lisboa após o
terramoto. Actualmente, a cidade encontra-se virada para o comércio e turismo, tendo o privilégio de se
encontrar na foz do Guadiana (a nascente), junto à praia (a sul), ao pinhal (a poente) e à Reserva Natural do
Sapal (a norte). Preserva, no entanto, a cultura de produtos hortícolas e a pesca da sardinha e do atum. No
centro de Vila Real de Santo António coexistem diversos monumentos, de entre os quais se destaca a Igreja
Matriz de Nossa Senhora da Encarnação, construída no séc. XVIII, o Obelisco, mandado construir no centro da
praça da vila, também no séc. XVIII, e o Centro Cultural António Aleixo. Regresso à unidade hoteleira para
jantar e alojamento.
4º DIA – PUNTA UMBRIA | SEVILHA | PUNTA UMBRIA
Estada no hotel em regime de meia pensão.
Pequeno-almoço e saída em direção à maravilhosa cidade de Sevilha. Chegada e panorâmica com orientação
do nosso assistente desta deslumbrante e carismática cidade, de onde destacamos: Ponte de Triana, Torre de
Ouro, Praça de Espanha, Catedral e o famoso parque Maria Luísa. Almoço em restaurante local no
Palácio/Páteo Andaluz. Tempo livre para desfrutar e em hora a indicar a meio da tarde, regresso ao nosso
hotel, jantar e alojamento.
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5º DIA – PUNTA UMBRIA |MATALASCANHAS | PUNTA UMBRIA
Estada no hotel em regime de pensão completa
Manhã livre. Após o almoço, saída para visita ao Parque Nacional Doñana. A excursão clássica começa em El
Rocío. Os primeiros minutos são destinados a conhecer as principais ruas da vila popular, passando em
frente ao eremitério e fazendo um pequeno resumo das influências culturais, patrimoniais e folclóricas. As
nossas visitas são feitas na parte norte do Parque Nacional de Doñana, visitando os dois ecossistemas mais
importantes de Doñana: a floresta e o pântano. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

6º DIA – PUNTA UMBRIA | LOCAL DE ORIGEM
Pequeno-almoço e almoço no hotel. Em hora a indicar, saída com destino ao local de origem com pausas para
descanso no percurso. 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………………….360,00 €
SAÍDA DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO OU COIMBRA………..380,00€
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.
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Os preços incluem:
 Viagem em luxuoso autopullman durante todo do percurso.
 Estadia conforme programa, base quarto duplo em REGIME pensão completa, no HOTEL PATO
AMARILLO 4*,
 Refeições de acordo com programa, com menus de grupo pré determinados de acordo com a
gastronomia local, com pratos fixos e bebidas incluídas;
 Visitas indicadas
 Animação diária no hotel
 Seguro de viagem com inclusão de cancelamento e interrupção de viagem, bem como cobertura
complementar Covid-19
 Assistência durante toda a viagem de delegado Flash
 Assistência telefónica 24 horas;
 Condições gerais de acordo com nossa programação Europa.
Excluindo: Todos os serviços não indicados, extras de caráter pessoal na viagem, hotéis e restaurantes.

Pato Amarillo está a 70 metros da Praia de Punta Umbria, a 20 minutos de carro de Huelva. Situado numa
área ajardinada, oferece acesso Wi-Fi gratuito, 2 piscinas exteriores e quartos com varandas privadas.
Os quartos climatizados do Hotel Pato Amarillo têm televisão com ecrã plano, cofre e mini-bar. A casa de
banho privada está equipada com um secador de cabelo.
O hotel alberga um restaurante buffet com cozinha espectáculo. Também dispõe de um café com
esplanada e um snack-bar com música ao vivo. O restaurante com churrasco abre nos meses de Verão.
O hotel dispõe de uma sala de jogos com mesa de bilhar, parque infantil e mini-clube.
Existe também uma recepção aberta 24 horas por dia e um balcão de turismo. O estacionamento encontrase disponível no local, mediante um custo adicional. O Campo de Golfe Nuevo Portil situa-se a 10 minutos
de carro do hotel e a fronteira com Portugal está apenas a 40 minutos.
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