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PRAIA EM ISLA CANELA COM
SEVILHA   

Data: 07 a 13 junho Partidas: Bragança | Vila Real | Lamego | Viseu

 

Itinerário: 
Desfrute desta viagem de 7 dias em pensão completa em Isla Canela! Uma estância balnear muito procurada pelo seu
clima ameno e pelas suas belas e tranquilas praias, sendo atualmente considerado um destino de férias sofisticadas. Não
perca ainda uma visita à capital de Andaluzia, a apaixonante Sevilha e assista a um típico espetáculo de flamengo.
 
1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ISLA CANELA (aproximadamente 812 KM)
Saída em direção a Isla Canela com almoço livre em circuito. Chegada, jantar e alojamento em hotel 4*.
 
DO 2º DIA AO 5º DIA – ISLA CANELA 
Dia inteiramente livres para atividades de caráter pessoal. Regime de Pensão completa no hotel.
 
6º DIA – ISLA CANELA | SEVILHA | ISLA CANELA
De manhã, saída para visita guiada a Sevilha, a capital da Andaluzia. Esta é a cidade mais populosa, tendo o rio Guadalquivir
como eixo central e o único porto fluvial de Espanha. Visitaremos o centro monumental da cidade, formado pela Catedral, os
Reales Alcázares e o Arquivo das Índias, bem como o conhecido Bairro de Santa Cruz, a Basílica da Virgem Macarena, o Bairro
de Triana e as suas ruas comerciais mais representativas. Almoço típico em restaurante local. De tarde assistiremos a um
espetáculo flamengo. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
 
7º DIA – ISLA CANELA | CIDADES DE ORIGEM
Saída em direção às cidades de origem, com breves paragens durante o percurso. Almoço livre. Chegada e fim dos nossos
serviços.
 
Nota: A ordem e horários dos serviços poderão ser alterados, em função de diversas disponibilidades. Alguns dos monumentos
mencionados podem estar encerrados.
 
Mínimo de 30 participantes
 
Hotel previsto 4* ou similar:
Hotel Playa Canela 4*
 

PREÇO POR PESSOA DESDE: : 529 € 

O preço inclui:
transporte em autocarro de turismo;
6 noites de alojamento em hotel de 4*, em regime de pensão completa (exceto almoço do primeiro e último dia), com água e
vinho incluídos às refeições;
refeições: 6 jantares e 5 almoços (inclui restaurante local em Sevilha);
visita com guia local em Sevilha;
entrada: espetáculo Flamengo;
assistente acompanhante;
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seguro de viagem.
 

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


