Circuito Novo

Novidade 2020

CIRCUITO nas ASTÚRIAS e PICOS da EUROPA
4 Dias Viagem
Partidas programadas: Setembro 10 a 13
1º Dia – PORTO | VILAR DE FORMOSO |CIUDAD RODRIGO | ASTURIAS
Porto – Partida às 08h00. Viagem por Viseu para Vilar Formoso (paragem em trânsito). Almoço.
Prosseguimento por Castela e León a caminho das Astúrias. Jantar e alojamento no hotel nas Astúrias.

2º Dia - COVADONGA|CANGAS DE ONIS|RIBADESELLA|LASTRES|VILLAVICIOSA
Pequeno-almoço. De manhã, visita à Caverna de Covadonga, local mariano de história, devoção e
serenidade, que guarda os restos mortais do rei Pelayo e a imagem da venerada Santina.
Continuaremos o passeio para ver a Basílica e o real sitio. Visão geral de Cangas de Onís, a primeira
capital do Reino de Astur após a batalha de Covadonga em 722, onde Don Pelayo derrotou os
muçulmanos e iniciou a Reconquista. Almoço. À tarde visita a Ribadesella, nomeado Município de
Excelência Turística, que oferece a quem visita o turismo rural e ativo, graças às suas belezas naturais,
história e monumentos. Continuaremos em direção ao prêmio Príncipe das Astúrias da vila de
pescadores de Lastres, que é uma das mais belas e típicas da costa asturiana e que se destaca pela
sua disposição e adaptação à terra. As suas casas tradicionais e ruas de paralelepípedos, com inúmeras
escadas, entram no mar combinando as suas vistas entre o oceano e a majestosa cordilheira de Sueve.
Terminaremos em Villaviciosa Comarca de la Sidra, cujo Conselho possui uma importante amostra de
monumentos megalíticos.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia - LIEBANA|POTES|OVIEDO
Pequeno-almoço. De manhã, visita ao Mosteiro de Liebana (Santo Toribio), onde é preservada a maior
peça da Cruz de Cristo. Por fim, visitaremos Potes, capital dos Picos da Europa, onde podemos ver a
Torre del Infante, um monumento medieval de grande importância histórica. A cidade é cercada por
uma paisagem espetacular na confluência de quatro vales e na união dos rios Deva e Quiviesa.
Almoço. À tarde, visita a Oviedo, capital do Principado, onde se destaca o Parque de São Francisco,
Boulevares, Teatro Campoamor ... entre outros. Tempo livre para visitar o centro histórico a pé
(Catedral, Universidade). Entrada incluída na Catedral. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

4º Dia - ASTURIAS|LEON|PORTO
Pequeno-almoço e saída com destino a Leon, que era a capital do Reino na Idade Média.
Apreciaremos os seus monumentos mais emblemáticos, como a Catedral de estilo gótico, a Igreja Real
Colegiada de San Isidoro, também chamada de "A Capela Sistina da Arte Românica", pelos magníficos
afrescos que cobrem a abóbada do Panteão dos Reis. Visitaremos também o antigo Hospital de
Peregrinos de San Marcos, atualmente Parador Nacional. Almoço. Viagem de regresso ao Porto
(paragem em trânsito). Chegada prevista para as 21h00.

Preço por pessoa: € 476,00
Preço por pessoa em quarto individual: € 590,00
Inclui:
Viagem em autocarro de turismo; Guia permanente; alojamento em hotel 4 * em quartos duplos
c/banho; pensão completa + bebidas (1/4 vinho e água); visitas mencionadas, entrada na Catedral de Oviedo; acompanhamento por um delegado
da nossa organização; taxas hoteleiras; serviço; IVA. Seguro de assistência em viagem.
Não Inclui:
Serviço de bagagem; entradas em museus e monumentos e extras pessoais.
Partida sujeita a mínimo de 30 Participantes.

Informações e reservas:
Tel. 222 087 520
Rua Formosa, 325 – 1º - Porto | E-mail: geral@abfamiliar.pt
RNAVT 1766

