PicoS da EUropa, AStúriaS e Cantábria
5 DIAS / 4 NOITES

1º. Dia - Lisboa / Salamanca
Comparência junto à porta principal do Jardim Zoológico de Lisboa pelas 07h30 e partida às 08h00, em autocarro
de turismo com ar condicionado, em direcção a Constança - “a vila poema” – breve paragem. Continuação pela
A23 para Castelo Branco. Visita ao centro histórico e aos Jardins do Paço Episcopal, seguindo-se o Almoço
servido num restaurante local. De tarde, prosseguimento da viagem em direcção à Guarda, Vilar Formoso e
Salamanca. Alojamento no Hotel Castellano ***
2º. Dia - Salamanca / Fuente Dé - (Picos da Europa)
Pequeno almoço servido no Hotel e saída para uma breve visita panorâmica da cidade de Salamanca, o Centro
histórico, a Universidade, as Catedrais, os Colégios, a famosa e deslumbrante Plaza Mayor, etc. Terminada a
visita continuação para Valladolid onde faremos também uma breve visita aos principais pontos de interesse
turístico da cidade seguido da Almoço servido num restaurante local. De tarde, prosseguimento da nossa viagem
por Benavente, Léon (arredores), Cistierna, Riaño – paragem para observar a magnifica panorâmica da barragem
local, Puerto de San Glorio já no coração da montanha, paragem para apreciar a espectacular panorâmica sobre
os Picos da Europa, aos 1609 metros de altitude, Potes e Fuente Dé. Alojamento no Parador Nacional de
Fuente Dé ***

3º. Dia - Fuente Dé / Oviedo - (Santuário da Virgem de Covadonga)
Após o Pequeno Almoço buffet servido no Parador, subida no Teleférico para um altitude de 1800 metros. Uma
vez no alto da montanha, desde onde desfrutamos de uma panorâmica extraordinária, é tempo de encher os
pulmões de ar puro e fresco e percorrer a pé (facultativo) um curto trilho de montanha, para apreciar um vale
glaciar e o chalet real mandado construir pelo pai de Juan Carlos I. Terminada a aventura nas altitudes,
continuação para Espinama, Cosgaya e Potes - breve visita. Continuação para Panes, Arenas de Cabrales local onde podemos comprar os famosos queijos e mel de Cabrales - Cangas de Onís e Covadonga. Almoço
servido num restaurante local. De tarde, visita ao Santuário da Virgem de Covadonga incluindo a Basílica neoromânica (1886-1901) construída no local onde Pelayo (nobre visigodo que viveu no séc. VIII), capitaneando
as forças cristãs, obteve uma histórica vitória sobre os mouros. Seguidamente rumaremos ao alto da montanha
para visitar a deslumbrante região dos Lagos. Terminada a visita, continuação para Oviedo. Alojamento no
Hotel Tryp Oviedo ****
4º. Dia - Oviedo / Bragança - (Puebla de Sanábria)
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel e inicio da visita panorâmica à cidade de Oviedo, capital do Principado
das Astúrias. Visitaremos nomeadamente o Centro Histórico da cidade, a Catedral, etc. Continuação para León.
Almoço servido num restaurante local. De tarde, breve visita panorâmica á cidade e continuação para
Benavente e Puebla de Sanábria – (as Terras de Sanábria, pela sua riqueza paisagística e a nível da flora e
fauna, estão classificadas como Parque Natural. Uma das jóias deste parque é o Lago de Sanábria, inserido
no Vale do Rio Tera, que no seu percurso alimenta de água várias barragens, desde a sua nascente na Serra
de Pena Trevinca, próximo do lago, elevação que atinge 2124 metros de altitude. Não distante, na também
próxima Serra Segundera, nasce o Rio Tuela, um dos rios que formam o Rio Tua) - e Bragança. Alojamento no
Hotel Turismo São Lázaro ****
5º. Dia - Bragança / Lisboa
Pequeno Almoço buffet no Hotel. Saída para Torre de Moncorvo e Carviçais, Almoço num restaurante local. De
tarde continuação pela zona de Barca de alba, Barragem do Pocinho o rio Douro, Vila Nova de Foz Côa,
Celorico da Beira, Viseu Coimbra e Lisboa.

Fim da Viagem
Preço por pessoa (mínimo de 35 participantes) – SOB CONSULTA
O Preço inclui:
✓ Transporte em viatura de turismo com ar condicionado e bancos reclináveis conforme itinerário
✓ Serviço permanente de um experiente Guia oficial
✓ Estadia nos Hotéis indicados durante 5 Dias / 4 Noites
✓ Pequeno almoço buffet diário
✓ Cinco (5) Almoços
✓ Seguro de Assistência em Viagem no valor de EUR 30.000,00 por pessoa
✓ Subida no Teleférico de Fuente Dé
✓ Todas as taxas e impostos de turismo
O Preço não inclui:
✓ Extras nos Hotéis
✓ Gratificações
✓ Em geral, tudo o que não se encontrar contemplado na rubrica anterior “ Os preços Incluem”

