Vola a

Portugal
PAISATGES DE GASTRONOMIA I
CULTURA
// 5 al 10 de NOVEMBRE de 2022
6

DIES DE
DURACIÓ

EXPERIÈNCIA
CULTURAL

GASTRONOMIA
LOCAL

EXPERIÈNCIA
NATURAL

1.195€ per persona

ITINERARI DEL VIATGE
5 de novembre

València / Lisboa
Eixida en vol des de València a les 06.20 h. Arribada a les 07.30h a l’aeroport
de Lisboa (hora portuguesa).
Recepció per personal especialitzat del receptiu local; comencem la visita
panoràmica de Lisboa per a tindre un primer contacte i anar situant-nos
a la ciutat.
Dinar en un restaurant local.
De vesprada, ens dirigirem al típic barri d’Alfama, de carrerons sinuosos i
balcons florits. Pujada al Belvedere de Santa Luzia, des d’on tenim una de
les vistes més boniques de Lisboa.
Trasllat a l’hotel seleccionat i distribució de les habitacions.
Sopar i allotjament en hotel cèntric de 4*.

6 de novembre

Sintra / Mafra
Desdejuni en l’hotel.
Eixida cap a Sintra, una ciutat amb una atmosfera màgica i que se sent en
l’aire. Allà visitarem 2 de les seues joies: el colorit Palácio da Pena (entrada
inclosa), i tot seguit la Quinta da Regaleira, una mansió fabulosa amb jardins
fascinants plens de túnels i simbolismes religiosos, declarada Patrimoni de
la Humanitat per la UNESCO.
Dinar en un restaurant local.
Després de dinar visitarem Mafra, una bonica ciutat portuguesa que conté
un dels palaus més grans i extravagants d’Europa, el Palácio de Mafra.
Al finalitzar la visita, tornada a Lisboa.
Sopar i allotjament en hotel cèntric de 4*.

Lisboa

Sintra

Cabo da Roca
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7 de novembre

Óbidos / Alcobaça / Nazaré / Batalha
Desdejuni en l’hotel.
Després del desdejuni, excursió a Óbidos, una xicoteta ciutat medieval
fortificada amb carrers típics. Passarem per Alcobaça per a admirar-ne el
grandiós monestir (visita només a l’església) i a continuació cap a Nazaré,
un poble de pescadors pintoresc, la platja més típica i acolorida de Portugal.
Dinar típic de la zona: peix
Temps lliure per a passejar per esta bonica platja. Després, Batalha, on hi
ha el monestir gòtic més important de Portugal. Este monestir de Santa
María da Vitória ha sigut catalogat com a Patrimoni de la Humanitat i és un
símbol de la independència de Portugal. En visitarem l’església.
Tornada a Lisboa. Sopar i allotjament en hotel cèntric de 4*.

8 de novembre

Lisboa / Belém
Desdejuni en l’hotel.
Eixida per a un dia complet dedicat a visitar Lisboa.
Començarem pel barri de Belém, “Île aux Trésors”, entre el Tajo i els sons
de la ciutat. Visitarem l’eglésia del monestir dels Jerònims (construïda en
agraïment a la tornada de Vasco da Gama de l’Índia), l’esplendor del art
manuelí, i la Torre de Belém (a l’exterior). Durant la visita degustarem el
famós “pastel de Belem”, en una de les millors pastisseries de la ciutat.
Dinar en un restaurant local.
Després de dinar continuarem la visita pel centre històric acompanyats
per un guia local.
Sopar i allotjament en hotel cèntric de 4*.

9 de novembre

Lisboa / Palmela / Azeitao / Setúbal
Desdejuni en l’hotel.
Eixida en direcció a Palmela, un poble blanc pintoresc al nord de la Serra
d’Arrábida. Hi visitarem el castell, que ofereix una vista magnífica dels
voltants. Viatjarem a Azeitão per visitar el celler de José Maria da Fonseca,
on tindrem l’oportunitat d’assaborir el vi típic d’esta regió: el moscatell.
Dinar típic en un restaurant local.
Després de dinar anirem a Setúbal. Esta ciutat industrial conté un nucli
antic de gran encant, un fort impressionant i alguns dels millors restaurants
de marisc de Portugal. Setúbal també té el tercer port més important del
Portugal continental.
Al finalitzar la visita, tornada a Lisboa.
Sopar i allotjament en l’hotel cèntric.

10 de novembre

Cabo da Roca / Estoril / Cascais / Lisboa / Origen
Desdejuni en l’hotel.
Després del desdejuni eixirem cap als penya-segats escarpats del Cabo da
Roca, el punt més occidental del continent europeu. Continuarem cap a
la costa i les seues platges: la cosmopolita Estoril, una platja d’arena fina
coneguda per la qualitat del seu entreteniment, i Cascais, un port
tradicional de pesca però també un centre turístic molt animat. Admirar
la bonica badia de Cascais és un moment imperdible.
A l’hora acordada, tornada a Lisboa.
Dinar típic en un restaurant local a Lisboa.
Després de dinar, temps lliure per a les últimes compres o passeig pel
centre fins a l’hora acordada del trasllat a l’aeroport, per a embarcar en el
vol amb eixida a les 20.15 h amb destinació a València.

Nazaré

Alcobaça

Monasterio de los Jerónimos
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PREUS
Preu per persona 1.195€ en habitació doble
Suplement individual: 235€

El preu inclou:
• L’allotjament en habitació doble: desdejuni i sopars en hotel cèntric, durant 5 nits.
• Dinars en restaurants tal com es menciona en el programa (amb
aigua i vi inclosos).
• Vols d’anada i tornada.
• Autobús i guies locals per part del nostre receptiu local per a
recorreguts interns.
Torre de Belém

• Acompanyant de CONSULTIA TRAVEL durant tot el recorregut.
• Les entrades als monuments i visites tal com es menciona en
el programa.
• Taxes turístiques de l’hotel.
• Assegurança d’assistència de viatge.

El preu no inclou:
• Extres personals.
• Assegurança de cancel·lació: 40 €
• Qualsevol altre servici no especificat en l’apartat “El preu inclou”.

Informa-te’n i reserva ara telefonant a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta més experiències en
mundoconsum.consum.es
Dates del viatge subjectes a un nombre mínim de places.
En cas que no es cobrisquen, es reemborsarà l’import del viatge.

Disfruta de
vivències úniques
Experiències exclusives
per ser soci client
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Amb la garantia de

CV-m 1359V

