
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º DIA: ORIGEM – LA MANGA MENOR 
Saída dos locais e hora indicados em direcção a LA MANGA MENOR, com paragem pelo percurso para pequeno-almoço (não Incluído). Chegada ao 

hotel e acomodação. Almoço no hotel. Tarde livre à disposição para atividades de carater pessoal. Jantar e alojamento.  

2º DIA: LA MANGA MENOR - CARTAGENA 
Pequeno-almoço e manhã livre à disposição. Almoço e pela tarde saída para visitar CARTAGENA. Há muitos sítios para visitar 
em Cartagena, onde poderá encontrar história, recriação, descanso, cultura, prazer e muito mais. Toda uma variedade de lugares 
que esperam por si e cada um deles com interessantes histórias. Uma visita ao Centro Amuralhado, à Parte Exterior das 
Muralhas ou o Teatro Romano, segundo maior da Península Ibérica tornam Cartagena, um local turístico a não perder. Tempo 
livre à disposição. No final da tarde, regresso ao hotel, jantar e alojamento.  
 
3º DIA: LA MANGA MENOR  
Pequeno-almoço e dia livre para atividades de gosto pessoal. Almoço no hotel. Hoje a cidade vive principalmente do turismo, que alimenta as praias 
durante todas as épocas do ano, graças ao seu clima quente e por fazer parte da Estação Náutica de Mar Menor, o que garante ao visitante uma gama 
de atividades e desportos. Aproveite o dia para desfrutar desta belíssima região. Jantar e alojamento.  
 
4º DIA: LA MANGA MENOR – MÚRCIA 
Pequeno-almoço e manhã livre à disposição para atividades de caráter pessoal. Almoço no hotel. Pela tarde, saída até MÚRCIA 

que oferece um litoral muito apreciado para férias e desportos aquáticos, cidades e vilas históricas, um interior remoto e 

acidentado e as famosas celebrações da Páscoa na capital regional e em Lorca. Outro local de interesse em Múrcia é o Casino, 

um clube fundado em 1847 com um ornamentado pátio neoárabe e um imponente salão de baile. Apreciar a natureza é sempre 

uma boa opção a ter em conta durante as suas férias. O Parque Natural da Serra de Espuña, é o autêntico pulmão da 

Comunidade Autónoma de Múrcia. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.  

5º DIA: LA MANGA MENOR  
Dia livre em regime de pensão completa. As condições naturais, geográficas e as infraestruturas turísticas de La Manga fazem deste lugar um lugar 
único e privilegiado na costa espanhola, um lugar no qual pode praticar desportos, um lugar no qual pode sair para comer num restaurante, seja ele de 
comida espanhola ou internacional, um lugar onde pode tomar algo à noite, a um pub ou a uma discoteca, onde pode descobrir paisagens inesquecíveis 
que tornam este um lugar único. Alojamento  

 
6º DIA: LA MANGA MENOR – LORCA 
Pequeno-almoço e manhã livre à disposição. Almoço no hotel. Pela tarde, saída para visita a LORCA, declarada conjunto 
histórico-artístico em 1964, é denominada a “cidade barroca” pelo importante legado monumental pertencente a este estilo que 
alberga o seu centro histórico. Lorca reúne uma grande diversidade de culturas das que são exemplo as inúmeras descobertas 
arqueológicas como a Coluna Miliaria de época romana, a Torre do Espolón ou a Torre Afonsina. Também são de mencionar 
o Porche de San António, porta do antigo recinto amuralhado que guardava a cidade do século X, as Igrejas e Conventos de 
diferentes épocas e estilos e os Palácios e casas senhoriais do barroco como o Palácio de Guevara, o dos Condes de San 
Julian ou ainda a Casa de los Mula. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.   
 
7º DIA: LA MANGA DEL MAR MENOR   
Pequeno-almoço e dia livre em regime de pensão completa. Jantar e alojamento no hotel.  
 
8º DIA: LA MANGA DEL MAR MENOR - ORIGEM 
Pequeno-almoço e saída em direção aos nossos locais de origem com paragens pelo percurso para almoço e jantar livres. 
Chegada e fim dos nossos serviços.  

                                
 
 
 

 
 
 
 
 
O preço inclui: Viagem de ida e volta em autocarro grande turismo. Estadia em regime segundo o indicado no programa de viagem. Hotéis selecionados, Seguro de Responsabilidade Civil Tranquilidade. + Seguro individual de saúde 
O preço não inclui: Tudo o estipulado no programa da viagem como facultativo, opcional ou não incluído como as entradas a museus e monumentos que não figurem como incluído no programa da viagem, o suplemento de habitação individual 
estipulado em 25€ por pessoa e noite. 
Condições Gerais: Os preços deste programa são totais (IVA incluído) e estão sujeitos à possibilidade de serem modificados no momento de formalizar a reserva. A revisão só terá lugar para incorporar variações de preço dos transportes, 
incluído o preço dos carburantes, as taxas e impostos relativos a determinados serviços e tipos de câmbio aplicados a viagem organizada. Oferta condicionada ao 30% da quantia no momento de formalizar a reserva, o resto da importância terá 
que ser paga pelo menos 15 dias antes do início dos nossos serviços. A excursão só se realiza com o mínimo de 35 participantes – o número de passageiros deve ser comunicado 10 dias antes do início da viagem.  

 

http://vacaciones.costasur.com/pt/index.html
http://la-manga.costasur.com/pt/restaurantes.html
http://la-manga.costasur.com/pt/vida-nocturna-la-manga-del-mar-menor.html
http://la-manga.costasur.com/pt/discotecas-clubs-la-manga-del-mar-menor.html

