
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
1º DIA – ORIGEM – SAN SEBASTIAN - BIARRITZ 
Saída dos locais indicados em direcção a SAN SEBASTIAN, com paragens pelo percurso para 
pequeno-almoço (não incluído).Panorâmica pela capital de Guipúscoa, uma das cidades mais bonitas 
de Espanha, local onde se celebra o famoso festival de cinema. Continuação até LOURDES.  Chegada e 
almoço. Tarde livre à disposição, na qual sugerimos que visite o Museu das Figuras de Cera e suba em 
teleférico à Fortaleza e aproveitem para fazer compras. Chegada ao hotel e acomodação. Jantar e 
alojamento.  

 
2º DIA – LOURDES 
Pequeno-almoço e saída em direcção a LOURDES, um local de peregrinação cristã importante 
localizado no Sopé dos Pirenéus. visita ao Santuário de LOURDES, o Calvário, Basílicas e a 
Gruta, onde apareceu a Virgem, as Fontes, a Igreja de Stª Bernardete, a qual dia 11 de Fevereiro 
de 1858, apareceu à Virgem pela primeira vez. Almoço. Pela tarde, visita (facultativa) às “GRUTAS 
DE BETHARRAN”, cuja visita é imparcial ao admirar e interpretar o que vemos a 800m de 
profundidade. Caminha-se, atravessamos de barco e saímos de comboio. Visita ao Vale de 
Gavarnie, onde se encontram verdadeiras esculturas da natureza. Regresso ao hotel e jantar. 
Possibilidade de assistir a procissão das velas. Alojamento. 

 
3º DIA – ANDORRA 
Pequeno-almoço no hotel e saída para ANDORRA, principado situado no coração dos Pirenéus. 
Almoço. Pela tarde, visitar o centro, é a melhor forma para conhecer esta cidade cheia de encantos 
como são exemplo o seu maravilhoso centro histórico, onde se destaca “ La Casa de la Vall”, Plaza del 
Poble, Igreja São Estevão e a Santa Colona. Tempo livre para aproveitar e fazer compras. Chegada ao 
hotel e acomodação. Jantar e alojamento.  

 
4º Dia- ANDORRA – ZARAGOZA 
Pequeno-almoço e saída com destino a ZARAGOZA, uma cidade ideal para viagens, onde é 
possível ver boa parte da história da capital de Aragão. Visita à sua imponente Basílica da Virgen 
del Pilar. Almoço. Pela tarde, início da viagem de regresso aos nossos locais de origen com 
paragens pelo percurso. Fim dos nossos serviços.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
O preço inclui: Viagem de ida e volta em autocarro grande turismo. Estância em regime segundo o indicado no programa de viagem. Hotéis selecionados, 
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 cambio aplicados a viagem organizada. Oferta condicionada ao 30% da quantia  no momento de formalizar a reserva, o 
resto da importância terá que ser abonada pelo menos 15 dias antes do inicio dos nossos serviços. A excursão só se realiza com um mínimo de 40 
participantes – o número de passageiros deve ser comunicado 10 dias antes do inicio da viagem.  


