Circuito 6 Dias ALGARVE, O SUL DE PORTUGAL desde Varias Cidades de Portugal / 55980

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Circuito 6 Dias ALGARVE, O SUL DE PORTUGAL desde Varias
Cidades de Portugal

Inclui Hotel 3*/4* no Algarve - Transporte de autocarro - Regime de PENSÃO
COMPLETA exceto almoço do 1º e último dia - Água e vinho incluídos em todas as
refeições - Guia local em Faro - Entrada na Fortaleza de Sagres - Entrada no Castelo de
Silves - Guia acompanhante todo o circuito - Seguro de viaje - Seguro Anulación Plus

Resumen del viaje
●

DIA 1. LUGAR DE ORIGEM - ALGARVE

●

DIA 2. VILAMOURA, ALBUFEIRA / SAGRES, CABO DE SÃO VICENTE

●

DIA 3. FARO / LAGOS

●

DIA 4. DIA LIVRE (Excursão opcional a Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António)

●

DIA 5. SILVES

●

DIA 6. ALGARVE - CIDADE DE ORIGEM

Excursões incluídas

●
●
●
●
●

Vilamoura, Albufeira ½ dia
Sagres, Cabo São Vicente ½ dia
Faro (1) ½ dia
Lagos ½ dia
Silves ½ dia

(1) Guia local
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Itinerario ampliado
PROGRAMA DETALHADO
DIA 1. LUGAR DE ORIGEM - ALGARVE Partida na hora indicada desde o terminal para o Algarve.
Breves paragens no caminho até a chegada ao ponto de encontro onde faremos a mudança de
autocarro que nos levará à continuação da viagem e chegada ao hotel (almoço por conta do cliente).
Jantar e alojamento.

DIA 2. VILAMOURA, ALBUFEIRA / SAGRES, CABO DE SÃO VICENTE

Pequeno-almoço. Excursão pela manhã de Vilamoura e Albufeira. O último é um dos lugares mais
visitados do Algarve devido as suas magní? cas praias. O seu centro histórico é composto por vielas
estreitas em pedra. Em Vilamoura enfatiza-se o seu casino e a sua Marina. Regresso ao hotel.
Almoço. À tarde visita de Sagres, famosa vila de Henrique o navegador onde o mais representativo é
a fortaleza do século XV (entrada incluída). Continuaremos até ao Cabo São Vicente, conhecido
como o ? m do mundo e onde ?ca um antigo mosteiro do século XVI, o farol e o porto de pesca de
Baleeira. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

DIA 3. FARO / LAGOS

Pequeno-almoço. Pela manhã saída para visita a Faro acompanhados de guia local. Capital do
Algarve onde se ergue a antiga muralha com três entradas principais: Porta do Mar, Arco da Vila e
arco do resto. Contemplaremos o exterior da Catedral, o Palácio Episcopal, a Câmara Municipale e a
Praça do Rei Afonso III. Tempo livre na rua de Santo Antonio para fazer compras. Regresso ao hotel.
Almoço. Pela tarde excursão a Lagos. De forte tradição marítima, foi um ponto-chave nas conquistas
ultramarinas portuguesas. Muitos dos navios utilizados pelos exploradores portugueses como
Henrique o navegador foram aqui construídos. A sua costa rochosa é cheia de cavernas e as suas
praias espaçosas de areia ? na e dourada (opcionalmente efectuar uma visita ás grutas de barco).
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

DIA 4. DIA LIVRE (Excursão opcional a Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António)

Dia livre com estadia em pensão completa no hotel. Possibilidade de excursão opcional de dia inteiro
a Olhão, Tavira (com guia local) e Vila Real de Santo António, que pode ser adquirido junto da sua
agência de viagens ou no nosso guia acompanhante.

DIA 5. SILVES

Pequeno-almoço. Excursão pela manhã a Silves. Antiga capital do Algarve e conhecida como “A
cidade dos ? lósofos e poetas”. Andaremos pela cidade onde subiremos o morro para visitar a sua
parte velha. Destaca-se a sua ponte romana, o mercado de frutas e legumes, a muralha e a entrada
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da porta de Almedina, bem como a Praça da Câmara Municipal. Finalmente, visitaremos o Castelo
(entrada incluída). Regresso ao hotel. Almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

DIA 6. ALGARVE - CIDADE DE ORIGEM

Pequeno-almoço no hotel ou em pic-nic. Saída pela manhã cedo (por volta das 05:30 horas) para
iniciar a viagem de regresso. Breves paragens no caminho até a chegada ao ponto de encontro onde
faremos a mudança de autocarro que nos levará ao ponto de chegada de origem (almoço por conta
do cliente) e fIm dos nossos serviços.

NOTA: a ordem dos passeios pode ser modicada sem, contudo, afetar seu conteúdo
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Inclui Hotel 3*/4* no Algarve
- Transporte de autocarro
- Regime de PENSÃO COMPLETA exceto almoço do 1º e último dia
- Água e vinho incluídos em todas as refeições
- Guia local em Faro
- Entrada na Fortaleza de Sagres
- Entrada no Castelo de Silves
- Guia acompanhante todo o circuito
- Seguro de viaje
- Seguro Anulación Plus

No Incluido
●
●

Guias o?ciais nem entradas a museus ou monumentos salvo indicação contrária
Consultar Preços para crianças
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Hoteles
Luna Clube Brisamar *** (Alvor) Periferia, a 1 km do centro
Hotel Belver da Aldeia *** (Albufeira) Núcleo urbano
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SAIDAS
●
●
●
●
●
●
●

COIMBRA Á entrada da Central de Camionagem
LEIRIA Junto ás Piscinas Municipais
SANTARÉM Hospital Distrital - Junto ao Quiosque
LISBOA Parque das Nações - Estação de autocarros do Oriente
SETÚBAL Pizzaria - Próximo ao Estádio Bonfim
ÉVORA(*) Portas de Raimundo - Bombas da Galp
ALBUFEIRA (**) Vale Paraíso

(*) Só para os circuito de Granada, Córdoba e Sevilha; Cádiz Aldeias Brancas; Torremolinos, Tanger
e Tetuan; Huelva Rota Colombina.
Os horários DE SAÍDA E ROTAS DE RECOLHA serão comunicados 5 DIAS antes da data de saída.
Os pontos base de recolhas indicados são fi xos e estão garanti dos (salvo excepções expressas)
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