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1º. Dia (Sáb) – GUIMARÃES / Estépar / IRÚN 

Partida do Largo República do Brasil (Campo da Feira), às 06h00. Início da viagem em autocarro de grande turismo por Chaves 

(pequeno-almoço livre em percurso), Puebla de Sanabria, Benavente, Palência e Estépar. Almoço incluído. De tarde seguimos 

para Norte, até Burgos, depois pela região de La Rioja conhecida pelos afamados vinhos de Rioja, até Irún. Alojamento e Jantar 

no Hotel Urdanibia ***, ou similar. 
 

2º. Dia (Dom) – IRÚN / LOURDES 

Após o pequeno-almoço buffet no hotel atravessamos os Pirenéus Atlânticos para o lado Francês em busca do ambiente místico 

de um dos santuários Marianos mais famoso do mundo: Lourdes, onde a partir de 1858 a Virgem apareceu dezoito vezes a uma 

menina de 14 anos, Bernadette Soubirous. Encaixada entre as montanhas, o ar que se respira na localidade é carregado de 

uma profunda espiritualidade. O constante fluxo de peregrinos transporta-nos até à Basílica do Rosário e à pequena gruta das 

aparições junto ao rio Gave, onde as mais inexplicáveis curas milagrosas só têm uma explicação: a Fé. Almoço incluído e tarde 

livre para actividades de gosto pessoal. Alojamento e Jantar no Hotel Alliance***, ou similar. À noite, possibilidade de assistir à 

Procissão das Velas. Alojamento. 
 

3º. Dia (Seg) LOURDES / ANDORRA 

Pequeno-almoço e Almoço no hotel. Manhã livre para compromissos religiosos. Possibilidade extra de efectuar a visita às 

Grutas de Bétharram ou ao Museu de Cera, com a representação da vida de Bernadette. Após o Almoço, partida por 

Tarbes, Foix onde se ergue o imponente Castelo dos Condes de Foix, Aix-les-Thermes, iniciando a subida dos Pirenéus até Pás 

de la Casa e chegada a Andorra. Desfrutando de paisagens de grande beleza. Jantar e alojamento no Hotel Panorama****, ou 

similar. Noite livre. 
 

4º. Dia (Ter) – ANDORRA / Oliana / SÓRIA  

Pequeno-almoço. Tempo para visitas ou compras de oportunidade. Partida às 12h00 em direcção a Oliana. Almoço incluído. 

Continuação por Lérida, Zaragoza e Sória. Alojamento e Jantar no Hotel Cardosa*** ou similar, situado em zona periférica da 

cidade. 
 

5º. Dia (Qua) – SÓRIA / Santo Domingo de Silos / GUIMARÃES 

Após o pequeno-almoço no hotel, saída em direcção a Santo Domingo. Tudo nesta pequena cidade castelhana gira em torno do 

famoso mosteiro benedito, cujo claustro medieval, tão elogiado pelos poetas, é um admirável museu de escultura românica. 

Oportunidade de assistir à missa em canto gregoriano, uma prática mantida até à actualidade pelos monges beneditos 

provenientes da abadia francesa de Solesmes. Partimos depois para a vila medieval de Covarrubias. Almoço em restaurante 

local incluído. Ao início da tarde, prosseguimos viagem por Palência, Verin, Chaves e regresso a Guimarães. Chegada prevista às 

21h00. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

 
 
 
 
 
 

   Não inclui: 

      - Todos os serviços não mencionados expressamente como incluídos 

 

  INSCRIÇÃO:: 110,00€ por pessoa (não reembolsável) 
 

  RESTANTE PAGAMENTO: Até 18/09/2022. 
       Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido. 
 

               Serviços Incluídos 
- Transporte em autocarro de grande turismo 
- Alojamento em hotéis 3*/4* 
- Taxa Turística em Lourdes 
- Circuito Lourdes & Andorra 
- 4 Pequenos-almoços 
- 5 Almoços  
- 4 Jantares 
- Bebidas em todas as refeições (água e vinho da casa) 
- Visita ao Mosteiro de Santo Domingo de Silos 
- Audição de Canto Gregoriano 
- Todas as visitas mencionadas no programa como incluídas 
- Acompanhamento e assistência G.V. durante toda a viagem 

- Seguro Multiviagens 

- IVA à taxa em vigor 

             Preços por pessoa em euros 
                                 (mínimo 40 participantes) 

Em quarto duplo 430,00 

Em quarto individual 520,00 

Criança 03-11 anos c/2 Adultos 300,00 

   LOURDES & ANDORRA 
       

       Canto Gregoriano no Mosteiro de Santo Domingo de Silos  (Burgos)     
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