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CARNAVAL DA NAZARÉ   

Data: 22 a 26 fevereiro 2020 Partidas: Bragança | Vila Real | Porto | Aveiro

 

Itinerário: 
O Carnaval é uma festividade que se distingue pelas fantasias e disfarces, pelas brincadeiras e pelo envolvimento e
diversão de todos, seguindo o provérbio “No Carnaval ninguém leva a mal”. Na Nazaré esta festa distingue-se pela sua
espontaneidade e pela forma profunda como é vivida pelos locais. Feito “da gente para a gente” é a maior festa da vila
piscatória, num envolvimento único e genuíno. 
1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FOZ DO ARELHO 
Saída em direção à Foz do Arelho. Almoço livre em circuito. Jantar e alojamento no INATEL Foz do Arelho Hotel ***.
 
2º DIA – FOZ DO ARELHO | ALCOBAÇA | SÃO MARTINHO DO PORTO | FOZ DO ARELHO 
De manhã, partida em direção a Alcobaça. Visita ao Museu do Vinho e tempo livre em Alcobaça, cidade conventual. Almoço em
restaurante. No regresso à Foz do Arelho, passagem por S. Martinho do Porto e possibilidade de apreciar a vista da baía desde 
miradouro. Jantar no hotel e alojamento.
 
3º DIA – FOZ DO ARELHO | CALDAS DA RAINHA | FOZ DO ARELHO | ÓBIDOS | FOZ DO ARELHO 
Saída pela manhã para as Caldas da Rainha. A fundação desta localidade está intimamente ligada à figura da rainha D. Leonor,
mulher de D. João II, que no século XV terá mandado construir equipamentos que permitissem aos doentes usufruir dos benefícios
das águas termais ali existentes. Sugerimos a visita ao mercado diário, conhecido pelos produtos hortícolas ou à Igreja do Pópulo.
Possibilidade de degustação de doçaria regional. Regresso à Foz do Arelho para almoço no hotel. De tarde, visita a Óbidos. A vila
medieval de Óbidos é uma das mais pitorescas e bem preservadas de Portugal. Passeio pelos principais pontos de interesse da
localidade. Regresso à Foz do Arelho. Jantar e alojamento. 
 
4º DIA – FOZ DO ARELHO | NAZARÉ | FOZ DO ARELHO 
Manhã livre. Almoço no hotel. De tarde, saída para a Nazaré. Tarde livre para assistência ao corso de Carnaval na marginal da
Nazaré. Regresso ao hotel. Jantar no hotel e alojamento.
 
5º DIA – FOZ DO ARELHO | CIDADES DE ORIGEM 
Manhã livre. Almoço no hotel. Regresso.
 
Mínimo de 35 participantes.
 
NOTA: por motivos alheios à Fundação INATEL, o programa poderá sofrer alterações.

PREÇO POR PESSOA DESDE: : 296 € 

O preço inclui:
circuito em autocarro;
4 noites de alojamento no INATEL Foz do Arelho Hotel ***;
refeições: 4 almoços e 4 jantares, com bebidas incluídas;
passeios e visitas conforme itinerário;
assistente acompanhante INATEL;
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seguro de viagem.
 

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


