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           um destino a descobrir!                           

                    
1º. Dia – GUIMARÃES / Grândola / MATALASCAÑAS 

Partida do Largo República do Brasil – Campo da Feira, às 06h30. Início da viagem em autocarro de Grande Turismo em direcção a 
Matalascañas, com paragens técnicas no decorrer da viagem. Almoço em trânsito incluído. Chegada a Matalascañas. Instalação no 
Hotel Carabela (4*) ou similar. Jantar buffet com bebidas incluídas (agua e vinho). Alojamento. 
 

2º. Dia – MATALASCAÑAS / FUENGIROLA 

Pequeno-almoço buffet. Partida directamente para Fuengirola. Chegada e instalação no Hotel El Puerto (3* Sup.) ou similar. Almoço 
e Jantar buffet – bebidas incluídas (água e vinho). Tempo livre para usufruir da praia. Música para dançar no hotel, todas as noites. 
 

3º. ao 6º. Dia -  FUENGIROLA 

Estadia em regime de pensão completa (buffet) com bebidas incluídas (água e vinho). Dias livres para actividades a gosto pessoal, 
podendo desfrutar dos múltiplos atractivos da Costa del Sol e das características de lazer que o hotel lhe proporciona. Possibilidade 
de efectuar várias excursões opcionais, com destaque para a Observação de Golfinhos, Benálmadena, Torremolinos, Mijas, e 
Marbella em Catamaran, entre outras. Durante a permanência será incluída uma excursão de ½  Dia a Marbella. Fuengirola é 
considerada uma das principais estâncias turísticas de Espanha. A alegria das férias, o colorido da praia, o cálido Mediterrâneo, as 
facilidades e conforto dos hotéis, a diversão nocturna, o comércio, tudo isto e muito mais poderá encontrar neste destino.  

 

7º. Dia – FUENGIROLA / ELVAS 

Pequeno-almoço e Almoço no hotel. De tarde, partida com destino a Elvas (Alto Alentejo). Chegada ao Hotel Varchotel (3*)  ou 
similar. Jantar Regional e alojamento. 
 

8º. Dia – ELVAS / GUIMARÃES 

Após o pequeno-almoço (buffet), regresso a Guimarães. Almoço em trânsito incluído. Chegada prevista às 18h30/19h00 
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.            

                

Preço por pessoa:      (mínimo 40 participantes) ………………………….    530,00€ 
Suplemento quarto individual …………………………………………………………180,00€  

 

Incluindo: Transporte em autocarro de grande turismo; Alojamento em hotéis de 4/3*, no regime de pensão completa; Bebidas de 

acompanhamento às refeições (água e vinho); 2 Refeições em trânsito; Excursão de ½ Dia a Marbella com guia local; Acompanhamento e 
assistência durante toda a viagem; Taxa turística; Seguro Multiviagens; IVA à taxa em vigor. 

                            
Excluindo: Extras pessoais; Excursões opcionais; Entradas em monumentos e palácios; Bebidas de marca; Outros serviços não mencionados 

expressamente como incluídos. 

 

INSCRIÇÕES / PAGAMENTOS: 

- No acto da inscrição o cliente deverá depositar o valor de 110,00€ por pessoa (não reembolsável), ou até 14/04/2022 

- O restante pagamento deverá ser efectuado até 15 dias antes do início do serviço (10/05/2022) 

 

 

  Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido. 

24 a 31 Maio 2022 

FÉRIAS NO 

MEDITERRÂNEO 
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