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1º. Dia – GUIMARÃES / Palência / ZARAGOZA 

Partida do Largo República do Brasil (Campo da Feira), às 06h00. Início da viagem em autocarro de grande turismo em direcção 
a Zaragoza. Almoço em trânsito incluído. Continuação da viagem. Chegada a Puebla de Alfinden, arredores de Zaragoza. 
Instalação em hotel (3*). Jantar e alojamento. 
 

2º. Dia – ZARAGOZA / Lérida / VINARÒS 

Saída após o pequeno-almoço em direcção a Vinaròs. Chegada e atribuição dos quartos. Almoço e Jantar em hotel (4*) com 
tempo livre para praia. Animação musical no hotel todas as noites. 
 

3º. ao 6º. Dia – VINARÒS 

Estadia em regime de Pensão Completa (buffet) com bebidas incluídas (água e vinho). Tempo livre para praia, podendo 
desfrutar do clima deste privilegiado centro de férias da região de Valência e das características de lazer que o hotel lhe 
proporciona. Durante a permanência será incluída uma excursão de ½ Dia à cidade medieval de Tortosa, com a orientação de 
guia local. 
 

7º. Dia – VINARÒS / FUENLABRADA (Madrid) 

Pequeno-almoço e Almoço no hotel. De tarde, saída em direcção a Fuenlabrada (arredores de Madrid). Chegada ao hotel (3*). 
Jantar e alojamento. 
 

8º. Dia -  FUENLABRADA / CELORICO DA BEIRA / GUIMARÃES 

Após o pequeno-almoço, regresso a Guimarães com Almoço de despedida em Portugal incluído. Chegada prevista às 18h00. 
                                                                                                                                FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 

Preço por pessoa:  (mínimo 40 pessoas) ……………………………………………………. 505,00€ 

Suplemento quarto individual …………………………………………………………………………….140,00€ 

 

Incluindo: Transporte em autocarro de grande turismo; Estadia em Puebla de Alfinden, Vinaròs e Fuenlabrada, hotéis de 

3/4*,15 refeições distribuídas por restaurantes e hotéis; Bebidas de acompanhamento às refeições (água e vinho da casa); 

Animação musical no hotel de Vinaròs todas as noites; Visita guiada à cidade medieval de Tortosa; Acompanhamento e 

assistência em viagem por representante da G.V.; Seguro Multiviagens; IVA à taxa em vigor. 
 

Excluindo: Extras pessoais; Entradas em monumentos e palácios fora da visita incluída no programa; Excursões opcionais; 

Bebidas de marca; Outros serviços não mencionados como incluídos. 

 

INSCRIÇÕES: 120,00€ por pessoa (não reembolsável). RESTANTE PAGAMENTO: até 26/08/2022 
Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido. 
 
 
 
 

Férias no Mediterrâneo 

De 10 a 17 Setembro 2022 

VIAGEM EXCLUSIVO GUIMARÃES VIAGENS 
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