Picos da Europa, Astúrias e Cantábria
Guernica ● Bilbau ● Santander ● Oviedo ● Covadonga

Programa
1º. Dia ● Lisboa, Ciudad Rodrigo, Burgos
Partida de Lisboa em direcção à Guarda, (Almoço livre). De tarde, continuação por Vilar Formoso, Ciudad
Rodrigo, Valladolid e Burgos. Alojamento no Hotel. À noite, depois do Jantar servido no Hotel, aconselhamos
um passeio pedonal pela encantadora Avenida de la Isla, Praça Maior e o exterior da Catedral.
2º. Dia ● Burgos, Guernica, Bilbau
Pequeno Almoço. Partida por Miranda de Ebro para Guernica-Lumo, povoação declarada pela Unesco “Cidade
pela Paz”. Esta vila é tristemente conhecida em todo o Mundo por ter sofrido os terríveis bombardeamentos
da aviação alemã em 1937, que viriam a inspirar Picasso para pintar o seu mais célebre quadro. Visita ao
Museu de La Paz. Continuação para Bilbau. (Almoço livre). De tarde, Panorâmica da cidade e visita com guia
local ao Museu Guggenheim, dedicado à arte contemporânea, sendo um exemplo de arquitectura arrojada
assinada por Frank Gehry. O Museu traz à cidade anualmente milhares de visitantes. Restante tempo livre.
Jantar e alojamento no Hotel.
3º. Dia ● Bilbau, Santander, Oviedo
Pequeno Almoço. Partida ao longo da Costa Basca passando por Portugalete, entrando na província da
Cantábria com paragem em Castro Urdiales e continuação por Laredo para Santander, elegante capital da
Cantábria virada ao mar, com o seu porto e praia em destaque. Tempo na cidade. Almoço livre. De tarde
partida pelas pitorescas e peculiares localidades de Santillana del Mar, Comillas e San Vicente de la Barquera,
continuando por Llanes, Arriondas, Nava e chegada a Oviedo, a capital asturiana. Jantar e alojamento no Hotel.

4º. Dia ● Oviedo, Potes, Oviedo
Pequeno Aalmoço. Partida por Arriondas e Cangas de Onis para Covadonga. Visita à gruta de Pelayo, local
que evoca a batalha de Covadonga, primeiro passo da reconquista cristã. Possibilidade de efectuar excursão
opcional aos lagos de Enol e Ercina. Continuação com extraordinária paisagem natural por Arenas de Cabrales,
origem do famoso queijo Cabrales, desfiladeiro de la Hermida e pelo vale do rio Deva, em plenos Picos da
Europa. Chegada a Potes. Tempo para visita e compra de artigos regionais. Almoço livre. De tarde, partida por
Panes, acompanhando a costa do mar Cantábrico por Ribadesella, Colunga, Villaviciosa e Gijón. Panorâmica
orientadora desta cidade portuária que tem na sua praia um especial pólo de atracção na época balnear.
Regresso a Oviedo. Jantar e alojamento no Hotel.

5º. Dia

●

Oviedo, León

Pequeno Almoço. Visitada cidade com guia local destacando o monte de Naranco, onde se encontram o
palácio de Santa Maria e a igreja de San Miguel de Lillo, exemplos do pré-românico local e símbolos das
Astúrias, a Catedral e as inúmeras ruas pedonais que poderá percorrer na zona histórica. Almoço livre. De
tarde partida por Mieres, acompanhando um trecho do rio Luna para a histórica e monumental cidade de León.
Tempo para visitar o centro da cidade. Jantar e alojamento no Hotel.

6º. Dia ● León, Salamanca, Lisboa
Pequeno Almoço. Partida por Zamora para Salamanca. Tempo para visita da monumental e universitária cidade
que contém um centro histórico de relevo, onde se destacam as catedrais, os colégios e a frondosa Praça
Maior já com os seus mais de 250 anos de existência. Almoço livre. De tarde, partida por Ciudad Rodrigo,
Coimbra e regresso a Lisboa.

Fim da Viagem

Preços por pessoa (mínimo de 35 participantes) – SOB CONSULTA
Os Preços incluem:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Transporte em autocarro de turismo com ar condicionado e bancos reclináveis
Guia acompanhante durante toda a viagem
Alojamento durante 5 noites em hotéis indicados de 4* ou similares
5 Pequeno Almoços
5 Jantares
Bebidas incluídas às refeições
Visita guiada ao Museu de la Paz
Visita guiada ao Meu Guggenheim
Visita guiada ao Monte Naranco
Seguro de Assistência em Viagem

Os preços não incluem :
•
•
•

Extras nos Hotéis
Gratificações
Em geral, tudo o que não se encontrar comtemplado na rúbrica anterior “ Os preços Incluem “

Condições Gerais : De acordo com a nossa programação geral que enviaremos a pedido.

