
 

 

 

 
 

 

 

DEL 16 AL 22 DE MAIG 

 
PRIMER DIA: Sortida de les diferents poblacions a una hora convinguda 
direcció Viseu (Portugal). A meitat de camí parada a esmorzar (lliure). 
Dinar en ruta. Allotjament i sopar en Hotel de 3***.  
 
SEGON DIA: Al matí, després d’esmorzar i carregar les maletes a 
l'autocar, sortida direcció Porto. Visita guiada a la ciutat del Douro. Dinar 
en Porto. A la tarda, a una hora convinguda, sortida direcció Fátima. 
Allotjament i sopar en Hotel de 3***. 

 
TERCER DIA: Al matí, després d'esmorzar, visita guiada a la població 
d'Obidos , una de les Poblacions  més pintoresques i amb mes historia 
de Portugal.  Dinar a l’Hotel . A la tarda visitarem la població de Nazare. 

Sopar a l’Hotel. 
 

QUART DIA: Sortida després d’esmorzar, per  visitar, durant tot el dia la 
capital del país Luso, Lisboa (Panoràmica, Jerónimos, Torre Belem, 
Monument als descubridors, etc). Dinar a Lisboa. Sopar a l’Hotel. 

 

CINQUE DIA: Sortida d’espres d’esmorzar per visitar la població 
d’Aveiro, coneguda com la petita Venecia Portuguesa. Dinar en ruta. 
Per la tarda, visitarem la ciutat de Coimbra, coneguda pel seu ambient 
estudiantil. Sopar a l’Hotel. 
 

SISÈ DIA: Al matí, després d'esmorzar i carregar les maletes a l'autocar, 
temps lliure a Fàtima per conèixer El Santuari i la seva nova Basílica, 
últimes compres, etc. Dinar a l’Hotel. A la tarda, sortida direcció Trujillo. 

Allotjament i sopar a l'Hotel de 3 ***. 
 
SETÉ DIA: Al matí, després de desdejunar i carregar les maletes en l'autocar, sortida direcció al 
punt d’origen. Dinar en ruta. A la tarda, continuació del viatge fins arribar al nostre destí 
 

PREU PER PERSONA: 520.-€ 

Suplement habitacio individual: 150.-€ 
Assegurança cancelació i covid: 35.-€ 
El preu inclou: Autocar durant tot el recorregut. Hotels 3***. Pensió complerta vi i aigua inclòs. Entrades a 

monuments i museus. Guias oficials i Segur básic de viatge.  

http://www.internostrum.com/diccionaris.php?mot=Jerónimos
http://www.internostrum.com/diccionaris.php?mot=Belem
http://www.internostrum.com/diccionaris.php?mot=descubridores
http://www.internostrum.com/diccionaris.php?mot=etc

