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1º. Dia (Sáb) GUIMARÃES / VIGO / ILHAS CIÉS / VIGO 
Partida por A3 para Braga e Valença do Minho, onde faremos uma curta pausa e continuação para VIGO. Almoço 
no Hotel Ciudad de Vigo ****. Depois do almoço, saída para o Porto de Vigo para travessia de catamaran até às 
ILHAS CIÉS. Bastante valorizadas pela sua natureza e pelas suas praias, o maior tesouro da Ria de Vigo: um incrível 
Parque Nacional Marítimo-Terrestre e considerado um dos lugares mais bonitos de toda a Espanha. Tempo livre 
para desfrutar deste autêntico paraíso natural. Reunião do grupo em hora a determinar. Travessia de regresso a 
Vigo. Jantar e alojamento no hotel. Noite livre. À noite, recomenda-se uma passagem pelo Mercado da Pedra, local 
privilegiado da movida de Vigo, ou simplesmente caminhar na emblemática Calle del Príncipe. 
 

2º. Dia (Dom) – VIGO / PONTEVEDRA / MONDARIZ / GUIMARÃES 

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para visita guiada ao núcleo histórico de Pontevedra. Esta visita dá-nos a 
conhecer todo o tipo de elementos culturais, históricos, monumentais relacionados com Pontevedra, destacando no 
itinerário as suas praças e a riqueza heráldica da cidade. Há que destacar os principais monumentos no interior da 
cidade, como as Ruínas de Santo Domingo, o Santuário da Virgem Peregrina, a Igreja de San Bartolomé e a 
Basílica de Santa Maria. Prosseguimos viagem até Mondariz-Balneário, considerado o maior centro balnear de 
Espanha. Almoço buffet no Gran Hotel Balneário de Mondariz (4*). No fim do almoço, prosseguimos viagem por 
Salvaterra do Minho, Monção, Valença e Ponte de Lima. Tempo para visitas e compra de produtos regionais no 
comércio tradicional. Em hora a determinar localmente, iniciaremos a viagem regresso aos pontos de partida, com 
chegada prevista para as 20h00. 
  

  
  

   

  
 
  

 

             Preços por pessoa em euros 

                                 (mínimo 40 participantes) 

Em quarto duplo 215,00 

Em quarto Individual 250,00 

Criança 03-11 anos c/2 Adultos 180,00 

               Serviços Incluídos 
- Transporte em autocarro de grande turismo 
- Alojamento no hotel previsto ou similares (4*) 
- 1 Pequeno-almoço buffet 
- 1 Almoço  
- 1 Jantar  
- 1 Almoço buffet 
- Bebidas em todas as refeições (água e vinho) 
- Bilhete de Catamaran Vigo / Ilhas Cies / Vigo 
- Visita ao Centro Histórico de Pontevedra 
- Guia oficial na visita de Pontevedra 
- Visita livre a Ponte de Lima 
- Outras visitas mencionadas no programa como incluídas 
- Acompanhamento e assistência durante toda a viagem 

- Seguro de viagem 

- IVA à taxa em vigor 

                                     Partidas 
                             (comparência 15 minutos antes)    

07h15 – PEVIDÉM           – Igreja de S. Jorge 
07h30 – GUIMARÃES     – Hotel Ibis 
07h45 – GUIMARÃES     – Campo da Feira 
 

Não Inclui: 

- Todos os serviços não mencionados expressamente como incluídos 
INSCRIÇÃO: 100,00€ por pessoa 

RESTANTE PAGAMENTO: 10 dias antes do início da viagem 
Não di    Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido 

INSCRIÇÕES  / PAGAMENTOS: 

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

pessoa. O restante pagamento deverá ser efectuado até 10 dias antes do 
início da viagem. 
-Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido. 

   

 

     Ilhas Cíes 

       

27 e 28 Maio 2023 

As Ilhas Ciés são um autêntico paraíso mesmo aqui ao lado. Descubra já este pequeno arquipélago ao largo da 

Galiza e aproveite as praias fantásticas de areia branca e água cristalina, trilhos incríveis e uma tranquilidade 

inigualável, longe das multidões. Espaço natural e num ambiente altamente protegido para desfrutar ao máximo 

da natureza. Venha daí connosco! 
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