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09h00
Saída do Parque Eduardo VII
Saída do local combinado em autocarro
de turismo com A/C, com destino a
Sesimbra.
Paragem para um café e disfrutar desta
bela vila piscatória.
De seguida, o rumo é o Cabo Espichel,
onde poderá visitar o santuário da Nossa
Sra. do Cabo Espichel e disfrutar das
vistas únicas que este local lhe oferece.
O nosso passeio irá continuar pela área
protegida da Arrábida, onde poderá
contemplar o verde desta serra em
comunhão com o mar azul. Seguiremos
para Setúbal onde iremos almoçar um
prato típico desta zona. Após o almoço,
teremos à nossa espera um original
workshop de pintura em azulejo. Dê
asas à sua veia artista e termine o seu
dia de passeio em beleza.

€ 60
PP

Incluído: Autocarro privativo com ar condicionado para todas as deslocações mencionadas no programa; Acompanhamento nosso agente local
durante toda a viagem e suas despesas; Refeições indicadas no programa
sem bebidas incluídas; Todas as entradas & visitas mencionadas no
programa; Todas as taxas e impostos em vigor.
Não incluído: bebidas durante as refeições, gratificações aos guias e motoristas, taxas locais turísticas, entradas e visitas que não estejam explicitas no
programa, extras de caracter pessoal, e tudo o que não esteja devidamente
especificado no presente programa.
Preços e Condições para um mínimo de 45 participantes, máximo de 49.

Inscrições:
TLF.: 215 005 598 (dias úteis das 10 às 16 horas)
E-mail: associados@aaspt.pt

VIAGENS HISTÓRICAS
e CULTURAIS

Organização em parceria com AASPT

Esta viagem é da responsabilidade técnica da Limite Viagens e Turismo – Av Valbom, 28A, 2750-508 Cascais, contribuinte nº 502 381 787, sociedade por quotas com capital de cem mil euros, registada na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa sob o nº 1697, com o alvará concedido pela DGT nº 88/553, inscrita no RNAVT com o nº 1967, e e organizadas ao abrigo do Dec. Lei nº 198/93, que regulamenta a actividade das Agências de Viagens e Turismo.

SÃO MARTINHO NO DÃO

Lisboa, Coimbra, Figueira da Foz, Bussaco, Marinha Grande e Caldas da Rainha
S

ÕE
S
R
U
C
EX

S
O
G
AMI PT
DA

10 a 12 novembro 2017

3 dias / 2 noites
Dia 1

Lisboa, Coimbra, Figueira da Foz
Saída em horário a combinar do Parque Eduardo VII, com
destino a Coimbra. Paragem nas Caves Aliança para visita
ao processo de produção deste local, propriedade da
Fundação Berardo e onde o clima ameno e temperado pela
proximidade do mar, a fertilidade e natureza dos terrenos
propiciam a produção de vinhos com personalidades bem
marcadas. Os espumantes aí produzidos têm uma qualidade
que tem alcançado menções das mais honrosas no país e no
estrangeiro. Seguiremos para Coimbra, uma cidade com
uma mística muito própria, fruto de um passado cheio de
factos relevantes. Iremos visitar os principais pontos desta
cidade com destaque para a sua Universidade. Almoço e
restante tarde livre. Ida para a Figueira da Foz onde iremos
pernoitar. Jantar e alojamento em hotel a indicar.

Dia 2

Figueira da Foz, Bussaco e Marinha Grande

Após o pequeno almoço, saída para pequeno passeio a pé
pela Marginal da Figueira da Foz. Em hora a combinar,
encontro no lobby do hotel para saída com direção à
espetacular mata do Bussaco. Respire o ar puro deste local
idílico e romântico e inspire-se para o resto do seu fim de
semana de descanso. Caminhada ao ar livre. Ida para a
Marinha Grande. Almoço livre. Após o almoço, visita ao
Museu do Vidro. Aqui encontrará a história de um dos
principais e maiores locais de produção vidreira, que confere
a esta cidade, um local de verdadeiro operários. Depois da
visita regresso ao seu hotel na Figueira da Foz. Jantar e
alojamento.

Dia 3

Figueira da Foz, Caldas da Rainha, Lisboa
Após o pequeno almoço, formalidades de check out no hotel.
Saída em direção ás Caldas da Rainha, onde iremos visitar o
seu famoso Mercado. Encontrará aqui os melhores produtos
de produção local, dando especial destaque ás suas frutas,
legumes, doçaria e artesanato típico desta zona.Almoço livre.
Regresso a Lisboa.

€ 190
PP

SUP. SINGLE €60 PP

Incluído: Autocarro privativo com ar condicionado para todas as deslocações mencionadas no programa; Acompanhamento nosso agente
local durante toda a viagem e suas despesas; Refeições indicadas no
programa sem bebidas incluídas; Todas as entradas & visitas mencionadas no programa; Todas as taxas e impostos em vigor.

Não incluído: bebidas durante as refeições, gratificações aos guias e motoristas, taxas
locais turísticas, entradas e visitas que não estejam explicitas no programa, extras de
caracter pessoal, e tudo o que não esteja devidamente especificado no presente programa.
Preços e Condições para um mínimo de 45 participantes, máximo de 49.

Inscrições:
TLF.: 215 005 598 (dias úteis das 10 às 16 horas)
E-mail: associados@aaspt.pt

VIAGENS HISTÓRICAS
e CULTURAIS

Organização em parceria com AASPT

Esta viagem é da responsabilidade técnica da Limite Viagens e Turismo – Av Valbom, 28A, 2750-508 Cascais, contribuinte nº 502 381 787, sociedade por quotas com capital de cem mil euros, registada na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa sob o nº 1697, com o alvará concedido pela DGT nº 88/553, inscrita no RNAVT com o nº 1967, e e organizadas ao abrigo do Dec. Lei nº 198/93, que regulamenta a actividade das Agências de Viagens e Turismo.

PRIMAVERA ANDALUZA
S
E
Õ
S
R
XCU

S
O
G
AMI PT
DA
E

Lisboa, Córdoba, Granada, Ronda e Sevilha

21 a 25 março 2018

5 dias / 4 noites
Dia 1: Lisboa, Córdoba
Em hora a combinar saída de Lisboa, do Parque Eduardo VII com
destino a Córdoba. Paragem em Badajoz para almoço e breve passeio.
Continuação de viagem até Córdoba. Chegada e formalidades de
alojamento. Jantar e dormida em hotel a indicar.

Dia 2: Córdoba, Úbeda, Granada
Após o pequeno almoço, saída para visita a Córdoba, a cidade
Património Mundial da Unesco, que chegou a albergar meio milhão de
habitantes no tempo dos califas do Ocidente. Irá passear pelo núcleo
histórico de Córdoba, onde judeus, cristãos e muçulmanos conviveram
pacificamente durante vários seculos. Almoço em restaurante local nas
margens do rio Gualdaquivir. De tarde, saída para este, subindo o vale
do Gualdaquivir onde as margens cobertas de campos de algodão,
cereais e laranjeiras contribuíram desde sempre para o sustento
económico da região. Paragem em Ubeda onde a imensidão sem fim de
planícies cobertas de oliveiras confere a este local uma paisagem única.
Aqui encontrará edifícios da renascença esplendorosos construídos no
séc. XVI pelas famílias aristocratas da zona. Continuação para
Granada, a cidade ao pés da Serra Nevada. Chegada ao hotel.
Formalidades de alojamento. Jantar e dormida.

Dia 3: Granada e Alhambra
Após o pequeno almoço, saída para tour pela cidade. Iremos começar o
passeio pelo Miradouro da cidade, onde poderá contemplar o
panorama sobre a cidade que nunca mais esquecerá. A partir deste
miradouro irá visitar o bairro mourisco, a catedral e a capela real onde
se encontram os túmulos dos Reis Católicos, Isabel e Fernando. Almoço
livre. Após o almoço saída para Alhambra, Património da
Humanidade, o mais importante testemunho da civilização árabe em
toda a Europa. Regresso a Granada. Jantar e dormida no hotel.

Dia 4: Granada e Sevilha
Após o pequeno almoço, saída em direção a Sevilha. Paragem em
Ronda para admirar um dos mais espetaculares povoados andaluzes.
Pendurada numa fenda geológica, foi visitada e adorada por artistas do
mundo inteiro como Alexandre Dumas, Ernest Hemingway, Orson
Wells entre outros. Almoço livre. Após o almoço, continuação para
Sevilha. Chegada e formalidades de alojamento. Jantar e dormida no
hotel.

SUP. SINGLE €260 PP

Dia 5: Sevilha, Lisboa
Após o pequeno almoço, saída para passeio a pé pela cidade velha, que
vive ao ritmo do sol, do Flamenco e das suas castanholas.
Conheça a Torre del Oro, o “paseo” de Cristóvão Colombo, a praça de
Touros e o gracioso bairro de Santa Cruz onde se encontra a antiga
judiaria e a impressionante Catedral (a terceira maior do mundo).
Almoço livre. Após o almoço, saída em direção a Lisboa.

Inscrições:
TLF.: 215 005 598 (dias úteis das 10 às 16 horas)
E-mail: associados@aaspt.pt

€ 500
PP

Incluído: Autocarro privativo com ar condicionado para todas as
deslocações mencionadas no programa; Acompanhamento
nosso agente local durante toda a viagem e suas despesas;
Refeições indicadas no programa sem bebidas incluídas; Todas
as entradas & visitas mencionadas no programa; Todas as taxas
e impostos em vigor.

Não incluído: bebidas durante as refeições, gratificações aos guias e motoristas,
taxas locais turísticas, entradas e visitas que não estejam explicitas no programa,
extras de caracter pessoal, e tudo o que não esteja devidamente especificado no
presente programa.
Preços e Condições para um mínimo de 45 participantes, máximo de 49.

VIAGENS HISTÓRICAS
e CULTURAIS

Organização em parceria com AASPT

Esta viagem é da responsabilidade técnica da Limite Viagens e Turismo – Av Valbom, 28A, 2750-508 Cascais, contribuinte nº 502 381 787, sociedade por quotas com capital de cem mil euros, registada na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa sob o nº 1697, com o alvará concedido pela DGT nº 88/553, inscrita no RNAVT com o nº 1967, e e organizadas ao abrigo do Dec. Lei nº 198/93, que regulamenta a actividade das Agências de Viagens e Turismo.

