Serviços incluídos: Viagem em autocarro de turismo (Costa Ferreira) devidamente
identificado; seguro de viagem; refeições de acordo com o presente programa; visita
aos locais descritos no programa; guia local incluído na manhã do segundo dia em
Barcelona. Estadia nos hotéis descritos no programa com pequeno-almoço incluído.
Refeições descritas no programa com bebidas incluídas. Não incluído: serviços que não
estejam devidamente especificados no programa * Este programa pode sofrer
alterações pontuais. Preço: 520€ em quarto duplo (mínimo 36 participantes);
suplemento single 108.50€ No ato da inscrição deve ser pago um sinal correspondente
a 100€, que será descontado do valor final, com a obrigação do restante ser pago até
três semanas antes da viagem. Desistências até 3 semanas antes da viagem.
Inscrições até 25 de Julho.

Itinerário
25 de Setembro – Porto/Madrid
Concentração na Universidade Sénior Contemporânea em hora a
combinar. Partida para Madrid. Almoço. Pela tarde visita à capital
madrilenha, pelo património dos Áustrias ou reis Habsburgos de Espanha,
passeio pela Plaza de España, jardins de Sabatini, visita à catedral de
Santa Maria la Real de Almudena, cuja construção iniciou em 1883
terminando apenas em 1993, passeio pela Plaza de la Armeria onde se
encontra o Palácio Real de Madrid, com passagem ainda pela Plaza de
Oriente e a icónica Plaza Mayor. Site Seeing por Madrid contemporâneo.
Possibilidade de visita ao centro histórico de Alcalá de Henares,
classificada em 1997 como Património da Humanidade. Instalação no
hotel Cisneros, jantar no hotel, noite livre.
26 de Setembro – Madrid/Saragoça/Barcelona
Partida para Saragoça, visita à Basílica de Nuestra Señor del Pilar,
construída no séc. XIII no local onde, segundo a tradição, Nossa Senhora
terá aparecido no alto de um pilar ao apóstolo Santiago. Almoço no
centro de Saragoça. Pela tarde visita à Catedral de S. Salvador de
Saragoça, classificada em 2001 como Património da Humanidade e de
onde se destaque o extraordinário museu de tapeçarias flamencas,
considerada uma das melhores coleções do mundo. Visita ao Palácio de
la Aljafería, construído no séc. XI por iniciativa do rei Al-Muqtadir. Tempo
livre. Partida para Barcelona. Instalação no hotel Campanile, jantar no
hotel, noite livre.
27 de Setembro – Barcelona
Manhã livre. Almoço no centro de Barcelona. Visita guiada ao Templo
Expiatório da Sagrada Família, obra-prima do arquiteto catalão Antoni
Gaudí, iniciada em 1882 e ainda inacabada. Passeio pela Plaza de
Cataluña, Ramblas, visita ao mercado de La Boqueria, visita à Basílica de
Santa Maria del Pi, umas das importantes igrejas góticas da Europa,
construída a partir do séc. XIV. Visita ao mosaico de Juan Miró, passeio
pela mítica praia de Barceloneta e possibilidade de visita à loja do FC
Barcelona, em Camp Nou. Jantar no hotel, noite livre.

Itinerário
28 de Setembro - Barcelona
Visita, com guia local, ao Bairro Gótico, visita à Catedral Gótica de
Santa Eulália de Barcelona, visita exterior ao Palau de la Musica
Catalana, inaugurado em 1908 e Casa Batló, uma das obras
essenciais de Gaudí, hoje convertida em museu de arte moderna.
Almoço junto à marina de Barcelona. Pela tarde visita ao Parque
Guell, concebido por Antoni Gaudí, construído entre 1900 e 191,
destacando-se a casa onde o arquiteto viveu durante mais de 20
anos e que atualmente alberga o museu evocativo da obra de Gaudí.
Tempo livre. Jantar. Pela noite assistiremos ao espetáculo dos Fontes
Luminosas de Montjuic
29 de Setembro - Barcelona/Burgos
Visita ao Miradouro de Montjuic, onde se avista a melhor
panorâmica sobre a cidade. Partida e visita ao mosteiro de
Monserrat, localizado no monte Serreado a uma altura de 720
metros de altitude. Edificação beneditina datada primeiramente do
séc. X, sendo destruído em 1811 pelas tropas de Napoleão e
reconstruído em 1844. Centro de peregrinagem catalã, a igreja
abriga a famosa imagem de Nossa Senhora de Monserrat, também
conhecida como Nossa Senhor do Monte Serreado ou simplesmente
La Moreneta ou ainda Virgem Negra de Monserrat. Almoço em
Monserrat. Partida para Burgos. Instalação no Hotel Ciudad de
Burgos, jantar no hotel, noite livre.
30 de Setembro – Burgos/Porto
Visita à CatEdral de Burgos, um dos templos mais surpreendentes de
Espanha e intimimanete ligado ao Caminho Francês de Santiago,
sendo visitado por milhares de peregrinos que ruma a Compostela.
Classificada em 1984 como Património da Humanidade, a sua
construção iniciou em 1221, o seu desenho foi inspirado nas
catedrais de Paris e Reims, passei pelo centro histórico e tempo livre.
Almoço e partida para o Porto, com paragens. Fim dos serviços.

