
     
 
 
 
 

 
 

              
               

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                         
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
       
    
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               Serviços Incluídos 
- Transporte em autocarro de grande turismo 
- Alojamento nos hotéis previstos ou similares (3*) 
- 3 Pequenos-almoços 
- 4 Almoços  
- 3 Jantares 
- Visita à Fundação Abreu Callado c/prova de vinhos e petiscos 
- Bebidas em todas as refeições (água e vinho da casa) 
- Guia local na visita à Costa Vicentina 
- Guia local na visita ao Sudoeste Alentejano 
- Visita à cidade de Lagos e Ponta da Piedade 
- Entrada na Fortaleza de Sagres 
- Todas as visitas mencionadas no programa como incluídas 
- Acompanhamento e assistência da GV durante toda a viagem 

- Seguro de viagem 

- IVA à taxa em vigor 

             Preços por pessoa em euros 

                                 (mínimo 40 participantes) 

Em quarto duplo 365,00 
Em quarto Individual 425,00 
Criança 03-11 anos c/2 Adultos 225,00 

                                     Partidas 
                             (comparência 15 minutos antes)    
06h30 – PEVIDÉM           – Igreja de S. Jorge 
06h45 – GUIMARÃES     – Hotel Ibis 
07h00 – GUIMARÃES     – Campo da Feira 
NÃO INCLUI: 

Todos os serviços não mencionados expressamente como incluídos 

Madrid 

Aaa        1º. Dia (Sex) – Guimarães / Benavila / Castro Verde 

  Partida de Guimarães para Santa Maria da Feira (pausa) e continuação para Abrantes e Benavila. Visita à Fundação Abreu Callado  
  com a sua notável herança cultural, patente no museu rural, “Páteo Oitocentista” e Adega, seguida de prova de vinhos de produção 
  própria e petiscos  regionais. Almoço com produtos alentejanos. Após o almoço, tempo para uma amena cavaqueira ou compra de 
  vinhos e azeite da quinta.  Partida para Castro Verde. Jantar e alojamento no hotel. 
           

  2º. Dia (Sáb) – Costa Vicentina 
  Pequeno-almoço no hotel. Partida directamente para Lagos. Encontro com o(a) Guia e damos início a um belo circuito pelo Parque 
Natur Natural da Costa Vicentina, com destaque para a Fortaleza de Sagres, um lugar de forte carga mítica para os portugueses. Pros- 
 uimo     seguimos depois para o Cabo de São Vicente, que deu o nome à costa vicentina. Considerado um local sagrado desde o séc. IV a.C., 
onde s     onde sucessivos povos prestaram culto a divindades relacionadas com o sol. Almoço em Sagres. De tarde, continuamos junto à costa, 
                com passagem pela Mareta, Baleeira, Salema e Burgau. A seguir, rumamos a Portimão. Jantar e alojamento no hotel. 
 

  3º. Dia (Dom) – Sudoeste Alentejano 
  Após o pequeno-almoço, embarque sobre um cenário de perder a respiração, um dos segredos mais bem guardados de Portugal. 
Descu Descubra as mais extraordinárias e tranquilas praias do Sudoeste Alentejano. Um destino imperdível. Iremos visitar as praias de  
  Zambujeira do Mar, Odeceixe, Praia da Amoreira, Monte Clérigo e Arrifana. Almoço na Aldeia de Marmelete. De tarde, seguimos 
viage  pelas praias da Bordeira e do Amado. É impossível não ficar maravilhado com o cenário natural e da invulgar beleza das praias 
  do litoral alentejano. Regresso a Portimão. Jantar e alojamento no hotel. 
 

  4º. Dia (Seg) - Portimão / Corroios / Guimarães 
  Pequeno-almoço no hotel. Partida através da planície alentejana directamente para Corroios (Almada) com paragem técnica du- 
  rante o percurso. Chegada a Corroios. Almoço buffet. De tarde, seguimos para norte, pela região da Estremadura, até 
  chegarmos à área de serviço da Mealhada. Breve pausa e continuação por Albergaria, Porto e Guimarães. Chegada prevista às 
  20h30. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

   

           
   

   
           
   
 

LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 2 a 5 Outubro 2020 

2020 

Alentejo Litoral e Costa Vicentina 



  

      Rua da Rainha, 40 – r/c   4800-431 Guimarães 
Telf. 253 554 504/5     Fax. 253 547 222   Tlm. 967 607 975 

                                email: geral@guimaraesviagens.com 
website: www.guimaraesviagens.com 

            RNAVT 2670  -  Grupo GEA 

INSCRIÇÕES  / PAGAMENTOS: 

- No acto da inscrição o cliente deverá depositar o valor de 100,00€ por pessoa. 

- O restante pagamento deverá ser efectuado até 15 dias antes do início do serviço (18/09/2020) 
- Em situações excepcionais, o cliente poderá efectuar o depósito num prazo máximo de 3 dias a contar da data da inscrição, mas     
  nesse sentido, deverá avisar a agência das suas intenções. 
  A GUIMARÃES VIAGENS reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas          
condições  acima mencionadas.   
  Não dispensa consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido . 
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