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PÁSCOA EM ÓBIDOS   

Data: 08 a 12 abril 2020 Partidas: Bragança | Mirandela | Vila Real | Porto

 

Itinerário: 
A Semana Santa em Óbidos, atrai à vila muitos peregrinos e turistas, juntos pela devoção ou pela cultura. Um dos pontos
altos destas celebrações é a procissão do "Enterro do Senhor" em que a iluminação é assegurada por archotes
colocados estrategicamente nos principais pontos do percurso. Conheça uma das mais importantes  manifestações
religiosas pascais da região Oeste e do País e deixe-se contagiar com o espírito desta época.
 
 
1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | FÁTIMA | FOZ DO ARELHO 
Saída com destino a Fátima. Almoço livre em Fátima. De tarde, visita livre ao Santuário de Fátima. Sugerimos visita à Basílica, ao
Recinto das Orações, à Capela das Aparições, e Igreja da Santíssima Trindade. Chegada ao INATEL Foz do Arelho,
procedimentos de check-in. Jantar e alojamento.
 
2º DIA – FOZ DO ARELHO | BATALHA | ALCOBAÇA | FOZ DO ARELHO 
De manhã, saída para visita ao Mosteiro da Batalha ou Convento de Santa Maria da Vitória, mandado edificar pelo rei D. João I -
Mestre de Avis -, como agradecimento pela vitória na Batalha de Aljubarrota que deu o mote final na difícil crise de 1383/1385,
conheça este monumento do Gótico final português. Almoço em restaurante local. De tarde, iniciamos a visita ao Museu do Vinho
em Alcobaça. Tempo livre. Regresso à Foz do Arelho. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – FOZ DO ARELHO | CALDAS DA RAINHA | ÓBIDOS | FOZ DO ARELHO 
Pela manhã, saída em direção às Caldas da Rainha, oportunidade para visitar o mercado da fruta. Almoço no hotel. Saída para
Óbidos. Visite esta vila medieval, pitoresca e bem preservada de Portugal. Tempo livre para assistir às “Celebrações da Paixão do
Senhor”. Regresso ao INATEL Foz do Arelho para jantar. À noite, regresso a Óbidos para assistência ao ponto alto das
solenidades da Semana Santa de Óbidos. A Procissão do Enterro do Senhor, durante a qual a iluminação é assegurada apenas
por archotes, percorrendo a vila, levando o senhor até ao sepulcro. Regresso ao INATEL Foz do Arelho. Alojamento.
 
4º DIA – FOZ DO ARELHO | NAZARÉ | FOZ DO ARELHO 
De manhã, caminhada de reconhecimento na zona envolvente à unidade hoteleira. Almoço na unidade hoteleira. Pela tarde, saída
para visita à Nazaré, típica vila de pescadores, de fortes tradições ligadas ao mar, patentes no artesanato local. Visita ao Sítio da
Nazaré, bairro localizado no ponto mais alto da vila e onde se pode aceder por um ascensor (não incluído). Tempo livre. Regresso
à Foz do Arelho. Jantar e alojamento. 
 
5º DIA – FOZ DO ARELHO | CIDADES DE ORIGEM
Manhã parcialmente livre. Almoço de Páscoa. Em hora a combinar, regresso às cidades de origem.
 
Mínimo 35 pessoas.
 
Notas: 
- por motivos alheios à Fundação INATEL, o programa poderá sofrer alterações. Aconselha-se calçado e roupa confortável;
 

PREÇO POR PESSOA DESDE: : 348 € 



/

O preço inclui:
circuito em autocarro;
4 noites de alojamento no INATEL Foz do Arelho;
refeições: 4 almoços e 4 jantares com bebidas incluídas;
ingressos: Mosteiro da Batalha; Museu do Vinho em Alcobaça;
passeios e visitas conforme itinerário;
assistente acompanhante INATEL;
seguro de viagem.
 

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


