
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º DIA: ORIGEM – BENIDORM 
Saída dos locais e hora indicados em direcção BENIDORM. Paragens pelo percurso para pequeno-almoço 
(Não Incluído). Continuação da viagem até Benidorm. Chegada ao hotel e acomodação. Almoço no hotel. 
Tarde livre à disposição. Jantar e alojamento. 

 
2º DIA: BENIDORM  
Pequeno-almoço e dia livre em regime de pensão completa para desfrutar do clima da Costa Branca, 

assim como passear pelas ruas e praias de Benidorm. Uma das capitais por excelência do turismo do 
levante. Alojamento.  

 
3º DIA: BENIDORM - CALPE – VILLAJOYOSA 
Pequeno-almoço e manhã livre para actividades de carácter pessoal. Almoço no hotel. Durante a tarde, visita a CALPE, dominada pela 
imponente imagem do “Peñón de Ifach”, onde se destaca a Ermida do Salvador; a Igreja Antiga, ao lado da Igreja Paroquial da 
“Nuestra Señora de las Nieves” ou monumentos de carácter civil como os “Baños de la Reina”, o Castelo-Fortaleza (muçulmano) ou 
o “torreón de la Pieza”. Continuação até  VILLAJOYOSA, cujo centro histórico amuralhado possui uma vistosa frente litoral ocupada por 

casas pintadas de cores para que fossem localizadas das embarcações pelos marinheiros. Visita obrigatória é o Conjunto histórico – 
artístico da Vila. Encontramos o centro antigo, as muralhas renascentistas e a igreja fortaleza de “l´Assumpció”, do gótico catalão. Ainda 
se destacam: a igreja de “Nuestra Señora de la Asunción” e as numerosas Torres Vigia que conserva. Regresso ao hotel, jantar e 

alojamento. 
  
4º DIA: BENIDORM  
Pequeno-almoço e dia livre em regime de pensão completa para atividades de carácter pessoal. Alojamento.  
 
5º DIA: BENIDORM - GUADALEST 
Pequeno-almoço e manhã livre para passear e aproveitar as belas paisagens que Benidorm proporciona. 
Almoço no hotel. Durante a tarde, saída até GUADALEST, famosa por ser a vila mais visitada de 

Espanha, situada no vale de Guadalest, e protegida pelas montanhas que a rodeiam converte-se num dos 
lugares de maior beleza, onde se destaca o seu Castelo que permanece intacto em grande parte porque a 
parte antiga só é acessível a pé, através de uma única entrada: um túnel cortado na rocha onde se reguem 
as ruínas do Castelo e a característica Torre da Igreja. Regresso ao hotel, jantar e alojamento. 
 
6ºDIA: BENIDORM  
Dia livre em regime de pensão completa no hotel. Alojamento.  

 
 

7º DIA: BENIDORM – DENIA   
Pequeno-almoço e manhã livre para atividades de carácter pessoal. Almoço no hotel. Pela tarde, 
realizaremos uma excursão para conhecer DENIA, a cidade encontra-se numa baía ou porto natural ao pé 
do “Montgó” e mostra-nos os bairros antigos como por exemplo o dos “Roques” ou o de “Baix la Mar”, as 

ruas que descem do castelo fazem-nos lembrar o passado árabe do local e a parte baixa o modernismo que 
levou o comércio da “pasa”. Destaca-se pela beleza das suas praias, e o seu centro urbano onde o Castelo 

se alça majestoso em pleno centro e pelo ir e vir de barcos de pesca. Regresso ao hotel, jantar e 
alojamento.  
 
8º DIA: BENIDORM – ORIGEM 
Pequeno-almoço e manhã livre para as últimas compras. Almoço livre. Início da viagem de regresso aos 

nossos locais de origem com paragens pelo percurso. 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 seleccionados, Seguro de Responsabilidade Civil Tranquilidade.  

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. 

 


