
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
1º Dia – Origem – Marina D’Or 
Saída dos locais e hora indicados em autocarro GRANDE TURISMO em direcção a ESPANHA mais 
concretamente à COMUNIDADE VALENCIANA, na província de CASTELLON. Paragem durante o percurso para 
pequeno-almoço (não incluído). Chegada ao hotel em MARINA D’OR. Almoço no hotel. Tarde livre para 
desfrutar das instalações da MARINA D’OR. Jantar e Alojamento. 

 
 
2º Dia – Marina D’or – Valencia - Castellon de la Plana – Marina D’Or 
Pequeno-almoço, saída em direcção à cidade de VALENCIA, capital da Comunidade Valenciana e terceira 
maior cidade de Espanha. Oportunidade para conhecer a PLAZA REDONDA, a CATEDRAl, com a sua magnífica 
torre do campanário, chamada MIGUELETE, o PALÁCIO DE GENERALIDADE, as CORTES VALENCIANAS e as TORRES 

SERRANOS. Almoço no hotel. Saída para visitar CASTELLON DE LA PLANA, onde destacamos a Plaza Mayor 
situada no coração da cidade com a sua Concatedral de Santa Maria, a Torre Campan, El Fadrí, e o 
Mercado Central. Regresso ao hotel jantar e Alojamento. 

 
                     3º Dia – Marina D’or – Peñiscola – Marina D’Or 

Pequeno-almoço e visita a PEÑISCOLA que é uma cidade no mar, unida somente à terra por uma estreita porção de 
terra, na qual podemos visitar o CASTELO DO PAPA LUNA (entrada não incluída), um castelo perfeitamente 

conservado que serviu de residência Papal, para além de poderem admirar umas paisagens únicas, de toda a 
COSTA DE AZAHAR. Almoço no hotel. Tarde Livre. Jantar e Alojamento. 

 
 
 
4º Dia – Marina D’or – Sagunto – Marina D´Or 
Pequeno-almoço e manhã livre para atividades de carater pessoal. Almoço no hotel, Pela tarde, visita a SAGUNTO, uma das povoações 

mais históricas de Espanha que constitui um importante conjunto monumental onde as manifestações arquitetónicas e artísticas refletem a 
sua importância ao longo das épocas e dos estilos artísticos. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.  
 
5ª Dia – Marina D’or – Oropesa del Mar – Marina D’or 
Pequeno-almoço e quem o desejar poderá relaxar no maior BALNEÁRIO científico de água do mar da Europa. 

Poderão desfrutar de jacuzzis gigantes, banhos romanos, banhos turcos, e banhos escoceses, mar morto e 
piscina termal. Almoço no hotel. Visita a OROPESA DEL MAR, vila tipicamente mediterrânea da COSTA DE 

AZAHAR, com um clima ameno, beleza natural e praias tranquilas de areia fina. Destaque para a famosa Praia 
de La Concha e para a Torre D’El Rei construída para defesa dos ataques dos piratas, as Torres Colomeras 
de Amudin e Colomera que também fazem parte da barreira defensiva do litoral. À medida que percorremos 

a zona histórica, encontramos vários Museus e o Castelo, com umas fascinantes vistas sobre toda a Baía. 
Jantar e Alojamento. 
 

6º Dia – Marina D’or – Origem 
Pequeno-almoço e início da viagem de regresso com paragens durante o percurso para almoço (não 
Incluído). Continuação da viagem até aos locais de origem. 

 
 

 

 
 
 
 
 
O preço inclui: Viagem de ida e volta em autocarro grande turismo. Estadia em regime segundo o indicado no programa de viagem. Hotel Primeira Linha 3*. Seguro de Responsabilidade Civil Tranquilidade. Incluí Musica ao vivo todas as Noites. Animação 
Diária. Bebidas incluídas às refeições. 
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.  
Condições Gerais: Os preços deste programa são totais (IVA incluído) e estão sujeitos à possibilidade de serem modificados no momento de formal izar 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 40 participantes – o número de passageiros deve ser comunicado 10 dias antes do início da viagem. 
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