
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
1º DIA: ORIGEM – CÁCERES - MÉRIDA 
Saída dos locais e hora indicados em direcção a CÁCERES, onde em cada recanto se nota 
a presença constante da história antiga. Visita ao MOSTEIRO DA VIRGEM DE 
GUADALUPE, (incluída),um conjunto de arquitectura religiosa, abrangendo quatro séculos, 
simboliza dois eventos significativos na história do mundo que ambos ocorreram no mesmo 
ano, 1492: a expulsão definitiva do poder muçulmano da Península Ibérica e a descoberta 
da América por Colombo. Sua famosa imagem da Virgem Maria também se tornou o 
símbolo preeminente de cristianização do novo mundo. Chegada ao hotel e acomodação. 
Almoço no hotel (incluído). Pela tarde, visita a MÉRIDA, uma das cidades mais brilhantes 
do império romano, situada na margem do Rio Guadiana. O “Conjunto arqueológico de 
Mérida” foi declarado pela UNESCO, em 1993, Património da Humanidade devido ao seu 
importante interesse histórico e monumental. Visita à Ponte Romana. Praça de Espanha, a 
rua peatonal de Santa Eulalia, o Anfiteatro e o Circo Romano (entradas não incluídas). 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.  

  
 

2º DIA: TRUJILLO – CÁCERES - ORIGEM  
Pequeno-almoço e saída para visitar TRUJILLO, ou também chamado de berço dos 
Conquistadores onde nasceram homens tão ilustres como “Orellanos”, “Pizarro” etc. 
Destaca-se o seu magnífico Castelo de onde se pode comtemplar uma maravilhosa 
panorâmica da cidade (entrada não incluída) onde se pode visitar a “Plaza Mayor” 
presidida pela imagem de Pizarro, a Igreja de Santa Maria, a Igreja de Santiago e o 
seu castelo com a imagem da Virgem da Vitoria no seu interior. Almoço no hotel 
(incluído). Pela tarde, visita a declarada Cidade Património da Humanidade pela 
UNESCO, onde se destaca o seu Bairro Antigo e a monumental, “La Torre de Bujaco” 
(entrada não incluída), a casa do macaco e a Eremita de Nossa Senhora da Paz. 
Tempo livre à disposição pra atividades de carater pessoal. No final da visita, início da 
viagem de regresso aos nossos locais de origem com paragens pelo percurso para 
jantar livre. 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.  
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. Taxas Hoteleiras.  
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.  

 


