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. Convite a um passeio a pé  
 
 
 
 

  

 

 

                          

 

         

1º. Dia (Sáb) – GUIMRÃES / São João da Talha / LISBOA 

Partida por a A7, Porto, Santa Maria da Feira (pausa) e continuação por Coimbra, Leiria para São João da Talha. Almoço buffet. 
Partida para Lisboa. Tempo livre na renovada Baixa Pombalina para podermos apreciar o colorido do Chiado, Bairro Alto, Rossio, 
Rua Augusta, Terreiro do Paço e a Avenida da Ribeira das Naus. Excelente local para um passeio com maravilhosas vistas sobre o 
Rio Tejo e a outra banda. A não perder! Às 16h45 entrada no emblemático Teatro Politeama para assistir ao grande Musical de 
Filipe La Féria “SEVERA”. Um emocionante espectáculo, em que o Teatro, a Música, a Dança, a Cenografia e a beleza dos Figurinos, 
contribuem decisivamente para La Féria realizar o seu mais ambicioso espectáculo de sempre. Findo o espectáculo, seguimos 
directamente para a margem sul do Tejo. Instalação em hotel de 3*. Jantar e alojamento. 
 

2º. Dia (Dom) – MARGEM SUL / Sesimbra / Palmela / GUIMARÃES 

Pequeno-almoço buffet. Partida em direcção a Sesimbra, terra de gentes do mar. Convite a um passeio a pé pela simpática 
marginal, com o mar a convidar a mergulhos ou mera contemplação. Visita ao Castelo de Sesimbra, o último dos Castelos sobre o 
mar, que chegou, bem preservado, até aos nossos dias e o melhor miradouro sobre a vila e o Oceano Atlântico. Por entre o azul do 
mar e o verde da terra, partimos à descoberta da Serra da Arrábida, com magníficas vistas sobre Galapos, Praia dos Coelhos, 
Portinho da Arrábida e a Praia da Figueirinha. Chegada à simpática Vila de Palmela. 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. 
 

 
 

             Preços por pessoa em euros 

                                 (mínimo 40 participantes) 

Em quarto duplo 180,00 
Em quarto Individual 200,00 
Criança 03-11 anos c/2 Adultos 120,00 

               Serviços Incluídos 
- Transporte em autocarro de grande turismo 
- Alojamento no hotel previsto ou similar (3*) 
- 1 Pequeno-almoço buffet 
- 2 Almoços buffet 
- 1  Jantar Regional  
- Bebidas de acompanhamento às refeições (água e vinho da casa) 
- Bilhete para o espectáculo “Severa”, 2ª. Tribuna 
- Circuito turístico pela região da Costa Azul 
- Acompanhamento e assistência durante toda a Viagem 
- Outras visitas mencionadas no programa como incluídas 
- Seguro Multiviagens 
- 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: 80€ por pessoa. RESTANTE 10 dias antes  

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

4 e 5 Maio 2019 
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