Lisboa e Santuários de Fátima e Lourdes
Lisboa ● Coimbra ● Fátima ● Salamanca ● Burgos

●

Lourdes

Programa de Viagem:

Visita Fátima
1º. Dia : Cidade Origem / Lisboa
Assistência no aeroporto à chegada e inicio do tour de visita aos pontos de maior interesse turístico da cidade de
Lisboa. Avenida da Liberdade, Praça dos Restauradores, Praça D. Pedro IV, Rua do Ouro, Praça do Comércio – o
maior entreposto comercial da Europa no séc. XVI – Bairro de Alfama, um dos mais antigos e característicos da
cidade onde visitamos a Sé Catedral de Lisboa e a Igreja de Santo António de Lisboa. De seguida rumamos à Praça do
Império e Zona Monumental de Belém onde visitamos o Mosteiro dos Jerónimos – o maior exemplar do Manuelino,
a Torre de Belém – local de partida das caravelas portuguesas dos séc. XV e XVI que descobriram novos Mundos, O
Palácio Presidencial – Residência oficial do Presidente da República – no regresso ao centro da cidade oportunidade
para observar o Aqueduto das Águas Livres e a Basílica da Estrela. Alojamento no Hotel Villa Rica 4****. Almoço no
Hotel. Tarde livre para descansar, compras, passeios e vistas de gosto pessoal … à noite, Jantar no Hotel.

2º. Dia : Lisboa / Salamanca
Após o Pequeno Almoço buffet servido no Hotel, saída pela
Autoestrado do Norte A1 a té Torres Novas e depois pela A23 por
Castelo Branco, Guarda e Salamanca. Chegada e alojamento no Hotel
Forum Doña Brigida 4**** ou similar. De tarde, breve tour
panorâmico para conhecer os principais pontos de interesse turístico
da cidade. À noite, Jantar e alojamento no Hotel.

3º. Dia : Salamanca / Lourdes
Pequeno Almoço buffet no Hotel e saída em direcção a Valladolid,
Burgos, San Sebastian, Pau e Lourdes. Chegada e alojamento no
Hotel Beau Séjour 3*** ou similar. Resto de tarde livre para visitas e
passeios de gosto pessoal. Á noite, Jantar no Restaurante principal
do Hotel e saída para visitar o Santuário e a Basílica de Nossa
Senhora de Lourdes.

4º. Dia : Lourdes / Burgos

Pequeno Almoço buffet servido no Hotel, tempo livre para visitas
de gosto pessoal, compras etc. em hora a informar localmente,
saída em direcção a Pau, Baiona, San Sebastian, Vitória, Miranda
del Ebro e Burgos. Chegada. Alojamento e Jantar no Hotel Corona
de Castilla 4***.

5º. Dia : Burgos / Coimbra

Pequeno Almoço buffet no hotel e breve tour panorâmico pela
cidade de Burgos para conhecermos os pontos de maior interesse
turístico da cidade. Saída em direcção a Palência, Valladolid,
Guarda, Viseu e Coimbra. Chegada. Breve visita panorâmica da
cidade e Alojamento e Jantar no Hotel Tryp Coimbra 4****

6º. Dia : Coimbra / Fátima / Coimbra

Pequeno Almoço buffet e saída para Fátima para assistir e participar
nas cerimónias comemorativas das Aparições de Fátima presididas
pelo Santo Padre. À noite, Jantar servido num Restaurante local e
participação na Procissão das Velas. Regresso a Coimbra e ao Hotel
Tryp Coimbra 4**** ou similar para alojamento.

7º. Dia : Coimbra / Fátima / Lisboa

Pequeno Almoço buffet servido no Hotel e saída em direcção a
Fátima. Passeio pelo Santuário, visitas à nova e antiga Basílicas e
participação na procissão do Adeus à Virgem e continuação para Lisboa. Chegada ao final do dia para alojamento no
Hotel Villa Rica 4****.à noite Jantar Típico com espectáculo de Fado e Folclore

8º. Dia : Lisboa / Cidade Origem

Pequeno almoço no Hotel. Em hora a informar, transporte para o Aeroporto de Lisboa. Formalidades de embarque e
partida cidade de origem .

Fim da Viagem

Preço por pessoa (mínimo de 35 participantes por viatura) – Favor consulte-nos
O programa Inclui :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

7 Noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Pequeno Almoço buffet e Jantar diários;
Circuito em Autopullman de Turismo com ar condicionado e bancos reclináveis conforme itinerário;
Serviços de Guia Oficial durante todo o percurso;
Todos os tours e visitas indicados no itinerário;
Jantar Típico com Espectáculo de Fado e Folclore em Lisboa;
Bebidas às refeições
Serviço de bagageiros nos hotéis
Taxas e impostos de turismo

Não inclui
●
●

Entradas em monumentos
Em geral tudo o que não constar na rubrica anterior
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