
     

 
 
 
 

 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

1º. Dia – GUIMARÃES / BURGOS / PUEBLA DE ALFINDEN 
Partida do Largo República do Brasil (Campo da Feira), às 06h00. Início da viagem em autocarro de grande turismo em 
direcção a Espanha com paragens técnicas no decorrer da viagem. Almoço em trânsito não incluído. Chegada a 
Puebla de Alfinden na Província de Zaragoza. Instalação em hotel (3*). Jantar e alojamento. 
 

2º. Dia – PUEBLA DE ALFINDEN /SALOU 
Pequeno-almoço e saída em direcção a Salou. Chegada e distribuição dos quartos em hotel (3*) ou similar. Almoço e 
jantar com tempo livre para usufruir da praia. Alojamento. Animação musical todas as noites no hotel. 
 

3º. ao 6º. Dia – SALOU 
Estadia em regime de pensão completa (buffet) com bebidas de acompanhamento às refeições (água e vinho). Tempo 
livre para actividades a gosto pessoal, podendo desfrutar do excelente clima desta região privilegiada da província de 
Tarragona e das características de lazer que o hotel lhe proporciona, ou participar em passeios opcionais, a informar 
localmente. Durante a permanência será incluída uma excursão de ½ Dia com guia local, à cidade medieval de 
Montblanc. 
 

7º. Dia – SALOU / MIRANDA DE EBRO 
Pequeno-almoço e Almoço no hotel. Partida às 14h30 directamente para a cidade de Miranda de Ebro na Província de 
Burgos. Chegada ao hotel (3*) situado em zona periférica. Jantar e alojamento. 
 

8º. Dia – MIRANDA DE EBRO / GUIMARÃES 
Após o pequeno-almoço, regresso a Guimarães com almoço em Portugal não incluído. Chegada prevista às 18h00. 
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 

 

Preço por pessoa      (mínimo 40 participantes) ………………………………………………………………..  460,00€ 

Suplemento quarto individual ………………………………………………………………………………………   130,00€ 
 
Incluindo: Transporte em autocarro de grande turismo; Estadia em Puebla de Alfinden (1 noite) + Salou 5 noites + Miranda de Ebro (1 noite), 

hotéis de 3***, 13 refeições distribuídas pelos vários hotéis; Bebidas de acompanhamento às refeições (água e vinho da casa); Animação no hotel 
em Salou; Visita guiada à Cidade Medieval de Montblanc;  Taxa Turística; Acompanhamento e assistência G.V. durante toda a viagem; Seguro 
Multiviagens; IVA à taxa em vigor. 
Excluindo: Extras pessoais, excursões opcionais, entradas em monumentos e palácios, bebidas de marca, refeições em trânsito; outros serviços 

não mencionados expressamente como incluídos. 

 
               

Madrid 

De 21 a 28 Setembro 2020 

2020 

   Hotel Calypso*** 

LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES DO PROGRAMA 



      Rua da Rainha, 40 – r/c   4800-431 Guimarães 
Telf. 253 554 504/5     Fax. 253 547 222   Tlm. 967 607 975 

                                email: geral@guimaraesviagens.com 
website: www.guimaraesviagens.com 

            RNAVT 2670  -  Grupo GEA 

 

 

INSCRIÇÕES  / PAGAMENTOS: 

- No acto da inscrição o cliente deverá depositar o valor de 100,00€ por pessoa (não reembolsável) 

- O restante pagamento deverá ser efectuado até 15 dias antes do início do serviço   (27/08/2020) 
- Em situações excepcionais, o cliente poderá efectuar o depósito num prazo máximo de 3 dias a contar da data da inscrição. 
  A GUIMARÃES VIAGENS reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas 
condições  acima mencionadas. 
  Não dispensa consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido. 
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