
VERÃO - OUTONO 201916 | CIRCUITOS CULTURAIS

Lourdes

DIA 1. CIDADE DE PARTIDA - HUESCA 

Partida no horário indicado do terminal para Huesca. 

Paragens curtas no trajeto até a chegada ao ponto 

de encontro onde faremos a troca de autocarro que 

nos levará ao destino (Almoço por conta do cliente) 

Continuação da viagem e chegada ao hotel. Jantar 

e alojamento.

DIA 2. HUESCA / CASTELO DE LOARRE 

Pequeno almoço e saída para Huesca, onde, 

com um guia local, visitaremos a capital do Alto 

Aragón. Huesca tem uma rica herança antiga, 

que é evidente em suas ruas, parques e praças 

da cidade velha, que incluem monumentos tão 

importante como a Catedral (entrada incluída) ou a

igreja e os claustros românicos de São Pedro do 

velho (entrada incluída). Regresso ao hotel para o 

almoço. De tarde visitaremos o Castelo de Loarre 

(entrada incluída). É considerado um Monumento 

Nacional e seu bom estado de conservação faz 

dele um dos melhores exemplos da arquitetura 

militar e civil do românico espanhol. Regresso ao 

hotel, jantar e alojamento.

DIA 3. DIA LIVRE (EXCURSÃO OPCIONAL A JACA / 
SAN JUAN DE LA PEÑA) 

Dia livre com estadia em meia pensão no hotel. 

Possibilidade de excursão de dia inteiro visitando 

Jaca e o Mosteiro de San Juan de la Peña. A 

excursão pode ser adquirida junto da sua agência 

de viagens ou no destino. 

DIA 4. HUESCA - LOURDES

Pequeno almoço e saída para Lourdes. Chegada 

ao hotel para o almoço. À tarde visitaremos o 

Santuário de Lourdes, a Gruta das Revelações e 

a Basílica da Imaculada Conceição, que constitui o 

santuário original. Também teremos a oportunidade 

de visitar a Casa Museu de Santa Bernadette

(entrada incluída). Jantar no hotel. Depois do 

jantar, podemos contemplar a procissão das 

tochas. Retornar ao hotel e alojamento. 

DIA 5. LOURDES - ANDORRA / SANTUÁRIO DA 
VIRGEM DE MERITXELL 

Pequeno almoço e saída para Andorra - Sant 
Juliá. Chegada ao hotel para o almoço. De tarde 
visitaremos o Santuário da Virgem de Meritxell, 
padroeiro de Andorra. Este santuário foi declarado 
uma basílica menor pelo Papa Francisco no 100 
aniversário da declaração pontifícia da Virgem 
Meritxell como padroeira de Andorra. Tempo 
livre para conhecer Andorra, fazer compras, etc. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

DIA 6. ANDORRA - CIDADE DE PARTIDA 

Pequeno almoço no hotel ou em estilo pic-nic, de 
acordo com os horários. Partida no início da manhã 
(hora de partida aproximada das 03:30h) para 
iniciar a viagem de regresso. Paragens curtas a 
caminho até a chegada ao ponto de encontro onde 
faremos a mudança de autocarro que nos levará 
à cidade de partida (almoço por conta do cliente). 
Chegada e fi m dos nossos serviços.

NOTA: a ordem das excursões pode ser modifi cada 
sem afetar seu conteúdo.

O itinerário pode começar em Huesca ou em 
Andorra indistintamente.

6 DIAS | 5 NOITES

Inclui
3 Noites de  Hotel 4* em Huesca
1 Noite de Hotel 4* em Lourdes
1 Noite de Hotel 4* em Andorra

• Transporte de autocarro
• Regime alimentício indicado no itinerário
• Água e vinho incluídos nas refeições
• Guia local em Huesca
• Entradas na Catedral e igreja de San Pedro 

el Viejo, em Huesca
• Entrada e visita guiada no Castelo de Loarre
• Entrada na Casa-Museo de Santa Bernadette
• Entrada no Santuário de Meritxell
• Guia acompanhante todo o circuito
• Seguro de viagem + Seguro Anulação Plus

 Não inclui: Guias ofi ciais nem entradas a 
museus ou monumentos salvo indicação contrária.

 Excursões incluidas
Huesca (1) ½ dia

Castelo de Loarre (1) ½ dia

Lourdes ½ dia

Santuário de Meritxell ½ dia

Andorra ½ dia

(1) Guia local  

Pirinéus
Aragoneses
Lourdes e Andorra

Suplemento Single: 150

H. Pedro I de Aragón 
**** (Huesca) /

H. Jeanne D'Arc **** 
(Lourdes) /

H. Panorama **** 
(Andorra)

Julho:  7 365
Julho:  21 375
Agosto:  4  11  18 425
Setembro:  1  15 370
Outubro:  20 340

NOME HOTEL

CONFIRMAÇÃO CONFIRMAÇÃO

Nº DE LUGAR

SEGURO

INCLUIDO

ANULAÇÃO SAÍDAS

GARANTIDAS DE SAÍDA

SUPLEMENTOS
SEM

Loarre

Excursão opcional
JACA / SAN JUAN DE LA PEÑA
(DIA COMPLETO)
De manhã, visitaremos Jaca com um guia 
local. Localizado no coração dos Pirinéus 
centrais, destaca a cidadela do século XVI e a 
Catedral de Jaca (entrada incluída), o primeiro 
românico construído em Espanha. Almoço 
em restaurante. À tarde, partida para visitar 
o Mosteiro de San Juan de la Peña (entrada 
incluída), Monumento Nacional localizado em 
uma impressionante fenda rochosa. Tem um 
magnífi co claustro românico construído no 
século XII e com o Panteão dos Reis de Aragão. 

PVP (sem almoço): € 35
PVP (com almoço em restaurante): € 45


