Viatge a Portugal:
Lisboa i el seu entorn
GENT D’AVUI
Segona Pasqua:
Del 24 al 28 de maig 2012
1r dia: Dia 24/5 Barcelona - Costa de Lisboa - Cascais i Estoril
10:30 h. Trobada a la porta del mig de la Terminal 1 de l’aeroport de
Barcelona. Arribada i trasllat a l’hotel a la Costa de Lisboa per distribuir les
habitacions i dinar. A la tarda, excursió als pobles de la Costa. Anirem a
Estoril on destaca el seu Casino, les seves platges i el passeig marítim.
Continuem cap a la vila de Cascais i la seva bonica badia on veurem la
famosa "Boca do Inferno". Retorn a l'hotel. Sopar i allotjament.
2n dia: Dia 25/05 Lisboa - Palau de Queluz
Havent esmorzat anirem a Lisboa, capital de Portugal, la guia local ens
mostrarà una panoràmica de la ciutat i visitarem llocs tan
emblemàtics com la Plaça del Rocío, Plaça dels
Restauradors amb el seu Obelisc. Entrada inclosa al
Monestir dels Jeronimos i a la Torre de Betlem, Museu
dels Carruatges, etc… Tornarem a l’hotel per dinar. A la
tarda visitarem el Palau de Queluz, construït al s. XVII
com a Palauet de Caça, el 1747 va ser transformat en
casa d'estiueig d'estil rococó per ordre de l’Infant En
Pere, futur Rei de Portugal. Està considerat el "Versalles
Portuguès", tant per l'arquitectura del seu edifici com pels jardins. Sopar i
allotjament.
3r dia: Dia 26/05 Alcobaça - Caldas de Rainha - Obidos
Després d’esmorzar sortirem cap a Alcobaça
coneguda pel seu monestir Cistercenc fundada per
Alfons I de Portugal que visitarem. Continuació fins
Caldes de Rainha per dinar en un restaurant local. A la
tarda visita d’Obidos situada en un turó i envoltada per
una muralla fortificada. El bon estat de conservació i
aspecte medieval dels seus carrers i cases
blanquejades guarnides de flors, places, muralles i el
seu castell han convertit aquesta pintoresca població
en un dels destins turístics més atractius de Portugal.
Retorn a l'hotel. Sopar i allotjament.

4t dia: Dia 27/05 Evora – Setúbal
Aquest matí, un cop esmorzats sortirem cap a Evora,
declarada patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Farem un recorregut pel casc històric de la ciutat on
podrem veure la Universitat, la Capella dels Ossos si
és oberta, Plaça Giraldo, etc. Retorn a l'hotel per
dinar. A la tarda farem una visita a peu a la ciutat de
Setúbal. Resseguirem el barri antic, l’església de
Santa Maria, el Jardí do Bonfim, l'Església de São
Julião, la plaça de Bocage i el Monestir de Jesús, primer monument en
estil manuelí portuguès.
Per completar el viatge gaudirem d’un Sopar de comiat
amb espectacle de fados a Lisboa. Tornada a l’hotel.
Dia 28/05 Costa de Lisboa – Lisboa - Barcelona
Esmorzarem a l'hotel i sortirem cap a Lisboa.
Disposarem de temps lliure a la ciutat per poder gaudir
al nostre aire i fer les últimes compres. Dinarem en un
restaurant local. A l'hora acordada, ens traslladarem a
l'aeroport de Lisboa.
Visites incloses:
Panoràmica de Cascais i Estoril, Panoràmica de Lisboa amb guia oficial,
entrada al Monestir dels Jeronimos, visita a la Torre de Belem, entrada al
Palau de Queluz i al Monestir de Alcobaça, Panoràmica d’Óbidos,
Panoràmica de Évora, Panoràmica de Setúbal. Sopar de comiat amb
espectacle de fados
24 Maig Vol Barcelona – Lisboa: Vol: TP-1041
28 Maig Lisboa – Barcelona:
Vol: TP-1046
Serveis inclosos:
Vol en línia regular amb la companyia
TAP Barcelona – Lisboa – Barcelona
Excursions en modern autocar privat
Estada en hotel a la Costa de Lisboa
Pensió completa durant tot el viatge
Aigua i vi en els àpats de l’Hotel
Guia acompanyant durant tot el viatge
Taxes d’aeroport (vigents a 30 de març, a
reconfirmar quan s’emetin els bitllets
Assegurança d’assistència i anul·lació

Hora sortida: 12:35
Hora sortida: 18:05

Serveis NO inclosos:
Begudes en els àpats de fora de l’Hotel
Extres personals
Tot el que no es detalli com a inclòs

PREU PERSONA HABITACIÓ DOBLE: SOCIS 560,- €

NO SOCIS 575,- € SUPLEMENT CAMBRA INDIVIDUAL:100 €
(Confirmar al 932803760 o a correu@donesavui.cat i ingressar import al
cc de La Caixa 2100 1190 74 0200104244 posant nom i cognoms)Preu

calculat per a un grup mínim de 30 passatgers viatjant junts en les dates indicades.
El preu final pot variar en cas que canviï alguna d’aquestes condicions.

