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SOL EM BENIDORM   

Data: 09 a 16 maio Partidas: Vila Real | Murça | Mirandela | Macedo de Cavaleiros | Bragança

 

Itinerário: 
Capital turística da Costa Blanca, Benidorm é sinónimo de sol, festa, um destino apetecível em qualquer época do ano!
As suas magníficas praias, tão apreciadas pela sua areia fina e dourada, as suas águas cristalinas e quentes, o seu clima
ameno todo o ano e a sua grande capacidade hoteleira e de animação, tornaram esta cidade num dos mais importantes
centros turísticos do Mediterrâneo, e mesmo da Europa! Desfrute desta viagem em pensão completa, com paragens para
descanso e visitas incluídas a Madrid, Altea, Villajoyosa, Alicante e à cidade das três culturas, a encantadora Toledo.
 
1.º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MADRID
Saída em direção a Madrid. Almoço livre em circuito. Chegada e jantar em restaurante local em Madrid. Alojamento em hotel 3*
nos arredores de Madrid. 
 
2.º DIA – MADRID | BENIDORM
Visita panorâmica a Madrid. Almoço. Continuação da viagem para Benidorm. Jantar e alojamento em hotel 4*.
 
3.º DIA – BENIDORM
Dia inteiramente livre para atividades de caráter pessoal. Regime de pensão completa no hotel.
 
4.º DIA – BENIDORM | ALTEA | VILLAJOYOSA | BENIDORM
Visita a Altea, uma das cidades mais encantadoras da Costa Blanca Norte. É uma cidade antiga, cheia de caráter, demonstrado na
impressionante igreja com azulejos azuis e brancos na cúpula. Daqui, seguiremos para Villajoyosa, com o seu centro histórico
amuralhado e com uma frente costeira colorida, ocupada por casas pintadas de várias cores. Regresso ao hotel para almoço.
Tarde livre. Jantar e alojamento no hotel. 
 
5.º DIA – BENIDORM 
Dia livre. Regime de pensão completa no hotel. 
 
6.º DIA – BENIDORM | ALICANTE | BENIDORM 
Visita a Alicante, cidade que conta com mais de 3000 anos de história patente nos vestígios deixados por diferentes civilizações.
Iniciando o nosso passeio a pé a partir do conhecido porto, iremos descobrir a zona histórica e o local ideal para comprar o famoso
torrão de Alicante. Regresso ao hotel para almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento no hotel. 
 
7º DIA – BENIDORM | TOLEDO
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Saída em direção a Toledo. Almoço em bolsa. De tarde, visita panorâmica de Toledo, uma cidade medieval que encanta logo à
primeira vista pelo seu centro histórico erguido sobre as margens do rio Tejo. Na época medieval conviveram ali cristãos, judeus e
muçulmanos em harmonia por muito tempo, foi por isso denominada a “cidade das três culturas”. O resultado foi uma mistura de
heranças culturais visíveis principalmente na arquitetura. Jantar e alojamento nos arredores em hotel 3*. 
 
8º DIA – TOLEDO | PORTUGAL
Regresso a Portugal. Almoço livre em circuito.
 
Mínimo de 35 pessoas.
 
Nota: O programa poderá sofrer alterações por motivos imprevistos ou alheios à Fundação INATEL.

PREÇO POR PESSOA DESDE: : 584 € 

O preço inclui:
circuito em autocarro; 
2 noites de alojamento com pequeno-almoço em hotel 3* nos arredores de Madrid e em Toledo;
5 noites de alojamento em regime de pensão completa em hotel 4* em Benidorm; 
refeições: 6 almoços (inclui almoço em bolsa) e 7 jantares, com bebidas incluídas;
visita panorâmica em Madrid e Toledo; 
visitas com guias locais: Altea, Villajoyosa e Alicante; 
assistente acompanhante; 
seguro de viagem.
 

O preço não inclui: 
taxa de reserva (10€); 
taxas locais;
quaisquer serviços não mencionados.


