Circuito de 6 dias Peñíscola e Costa do Azahar / 63189

Tfno: + 351 914405176
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Ficha viaje

Circuito de 6 dias Peñíscola e Costa do Azahar

Circuito de 6 dias Peñíscola e Costa do Azahar saidas de Varias Cidades
de Portugal

Resumen del viaje
●
●
●

●
●
●

DIA 1. ORIGEM - PEÑÍSCOLA MP
DIA 2. PEÑÍSCOLA / CASTELLÓN DE LA PLANA PC
DIA 3. DIA LIVRE (EXCURSÃO OPCIONAL DO DIA COMPLETO ÀS GRUTAS DE SAN JOSÉ E
SAGUNTO) MP
DIA 4. MORELLA / SANT MATEU PC
DIA 5. BENICASSIM, DESERTO DE LAS PALMAS PC
DIA 6. PEÑÍSCOLA - ORIGEM

Excursões
Peñíscola (1) ½ dia
Castellón de la Plana ½ dia
Morella (2), Sant Mateu dia completo
Benicassim, Deserto de Las
Palmas ½ dia
(1) Guia local | (2) Almoço em restaurante
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Itinerario ampliado
DIA 1. ORIGEM - PEÑÍSCOLA MP
Partida na hora indicada do terminal escolhido para Peñíscola. Paragens curtas pelo caminho até a
chegada ao ponto de encontro onde faremos a troca de autocarro que nos levará ao destino (almoço
por conta do cliente). Chegada ao hotel. Jantar e alojamento.

DIA 2. PEÑÍSCOLA / CASTELLÓN DE LA PLANA PC
Pequeno-almoço. Pela manhã visitaremos Peñiscola com o nosso guia local. Vamos visitar o seu
castelo (entrada incluída) do s. XIV ancorado no mar numa grande rocha, onde o papa Bento XIII
(papa Luna) o escolheu para se isolar e lutar pela unidade da Igreja Católica. Continuaremos
visitando o Pátio de Armas e a Torre del homenaje. Regresso ao hotel para almoço. De tarde
visitaremos Castellón de la Plana. A capital da província está localizada em La Plana, um extenso
jardim irrigado pelos Mijares. Destaca-se pela sua Câmara Municipal do século XVIII, a Catedral, a
Torre do Sino e o Mercado Central. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

DIA 3. DIA LIVRE (EXCURSÃO OPCIONAL DO DIA COMPLETO ÀS GRUTAS DE SAN JOSÉ E
SAGUNTO) MP
Dia livre com estadia em meia pensão no hotel. Possibilidade de uma excursão opcional de dia
inteiro visitando as Grutas de San José e Sagunto com o seu castelo. A excursão pode ser adquirida
na sua agência de viagens ou com o assistente no destino.

DIA 4. MORELLA / SANT MATEU PC
Pequeno-almoço. De manhã, partida para Morella, onde desfrutaremos de um passeio pelas ruas que
nos transportam no tempo para o seu passado medieval. Destacam-se os restos do seu castelo, o
cenário das batalhas do Cid Campeador, a Igreja de Santa María la Mayor, o Convento de São
Francisco, as muralhas medievais e os restos do seu aqueduto. Almoço em restaurante. à tarde,
saída para Sant Mateu. Devido à sua importância histórico-artística, o seu centro urbano foi
declarado Sítio de Interesse Cultural. O seu passado de esplendor económico refl ectiu-se num rico
património artístico em que casas senhoriais e palácios se alternam com edifícios religiosos e o seu
pórtico Plaza Mayor. Uma das imagens mais características desta cidade é a torre hexagonal da
igreja, o Convento de las Agustinas ou o Santuario de la Maré de Déu dels Angels. Entre sua
arquitetura civil destacam-se os palácios Borrull e Villores. Três museus, o arciprestal, o histórico e
o paleontológico, contribuirão para nos aproximar um pouco mais da história desta região. Regresso
ao hotel, jantar e alojamento.

DIA 5. BENICASSIM, DESERTO DE LAS PALMAS PC
Pequeno-almoço. De manhã saída para Benicasim, visita ao seu centro urbano, onde se destaca a
igreja paroquial; a área das moradias, com as suas muitas residências de verão do século XIX; e o
famoso e popular Deserto de Las Palmas, onde os Padres Carmelitas criaram um convento para sua
Ordem e no qual elaboram o famoso "licor carmelita". Esta zona forma um grande anfi teatro
montanhoso que culmina no Pico del Bartolo, uma torre de vigia que nos permite ver o amplo arco
do Golfo do Levante e as Ilhas Columbretes. Regresso ao hotel para almoço. à tarde, tempo livre
para curtir as ruas de Peñiscola, fazer compras e se o tempo permitir, aproveitar a praia. Regresso
ao hotel, jantar e alojamento.
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DIA 6. PEÑÍSCOLA - ORIGEM
Pequeno-almoço no hotel ou em piquenique, de acordo com os horários. Partida no início da manhã
(cerca de 05:30 horas) para iniciar a viagem de retorno. Paragens curtas na rota até a chegada ao
ponto de encontro onde faremos a mudança de autocarro que nos levará até a origem (almoço por
conta do cliente) Chegada e fi m dos nossos serviços. NOTA: a ordem das excursões pode ser modifi
cada sem afetar seu conteúdo.
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Incluido
5 Noites Hotel 4* em Peñíscola
• Transporte de autocarro
• Regime alimentar segundo itinerário
• Água e vinho incluídos em todas as refeições
• Almoço em restaurante em Morella
• Guia local em Peñíscola
• Entrada no Castelo de Peñíscola
• Guia acompanhante todo o circuito
• Seguro de viagem
• Seguro Cancelamento Plus

No Incluido
: Guias ofi ciais nin entradas a museus ou monumentos salvo indicação contrária
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Hoteles
Hotel Ágora Spa & Resort **** (Peñíscola) Centro urbano

Ficha generada el: 30-09-2022 18:31

desde: https://www.lusoviagens.com/

Página 5

Circuito de 6 dias Peñíscola e Costa do Azahar / 63189

SAIDAS
Pontos de Embarque
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BRAGA -Em frente ao Hotel Mercure Braga Centro
PORTO - Av. dos Aliados - Frente aos CTT
AVEIRO -Bomba de Galp sentido Aveiro - Viseu (junto ao Estádio)
COÍMBRA -Á entrada da Central de Camionagem
LEIRÍA -Junto ás Piscinas Municipais
SANTARÉM -Hospital Distrital - Junto ao Quiosque
LISBOA -Parque das Nações - Estação de autocarros de Oriente
SETÚBAL -Pizzaria - Próximo ao Estádio Bomfim

Os horários DE SAÍDA E ROTAS DE RECOLHA serão comunicados 5 DIAS antes da data de saída.
Os pontos base de recolhas indicados são fixos e estão garantidos (salvo excepções expressas)
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