
 SETMANA SANTA 2021 
    PORTUGAL TURISTIC 
 
 

 Sortida: 31 Març                   Durada: 6 dies 
 
1r dia   MANRESA- MIRANDELA 
Sortida direcció Lleida i Saragossa amb parada per esmorzar (no inclòs). Continuació per terres de Castella-Lleó amb 
dinar en restaurant en ruta. Continuació direcció Zamora per arribar a Mirandela. Instal·lació a l’hotel. Sopar i 
allotjament. 
 
2n dia   MIRANDELA - OPORTO- AVEIRO- FÁTIMA 
Esmorzar. Sortida cap a Vila Real per arribar a Oporto. Visita panoràmica en autocar i també a peu amb guia local 
d'aquesta preciosa ciutat portuària, declarada Patrimoni de la Humanitat, destacant la Plaça de l'Ajuntament o la 
Catedral, entre d’altres. Finalitzarem amb un creuer pel riu Duero per tenir una altra perspectiva de la ciutat. Dinar 
en restaurant. A la tarda continuació fins Aveiro, considerada la Venècia portuguesa. Parada i temps lliure per fer 
una passejada. Represa del viatge fins a Fàtima, població de pelegrinatge marià de primer ordre. Instal·lació a l’hotel. 
Sopar i allotjament. 
 
3r dia   FÀTIMA- LISBOA- ESTORIL- CASCAIS - SINTRA 
Esmorzar. Sortida cap a Lisboa, a la vora del riu Tajo. Visita panoràmica amb guia local d'aquesta bella ciutat, 
destacant la Plaça del Rossio, Plaça dels Restauradors, Torre de Belém, Monestir dels Jerònims, etc. Dinar en 
restaurant. A la tarda recorregut panoràmic per les belles poblacions costaneres d'Estoril i Cascais, per arribar a la 
romàntica i misteriosa ciutat de Cintra. Temps lliure per recórrer els seus carrers i admirar antics Palaus i residències. 
Tornada a l'hotel per sopar i dormir. 
 
4t dia   FÁTIMA - ÓBIDOS - NAZARÉ - BATALHA 
Pensió completa a l'hotel. Al matí visita a la pintoresca població d’Òbidos, d'origen medieval. Intramurs trobem el 
seu castell i un laberint de carrers i cases blanques. Destaquen els  pòrtics d’estil manuelí, finestres florides i 
recòndites placetes. Continuarem fins a Nazaré, típica població marinera on podrem gaudir de les panoràmiques des 
de l’anomenat “Sitio”. A la tarda, visitarem el Monestir de Santa Maria de la Victòria a Batalha, declarat Patrimoni de 
la Humanitat per la UNESCO, d'estil gòtic manuelí, realitzat al S. XIV per complir el vot del rei Joao I a la Verge per la 
victòria de les tropes portugueses sobre les castellanes, a la batalla d’Aljubarrota el 1385. Tornada a l'hotel.  
 
5è dia   FÀTIMA- PLASÈNCIA 
Esmorzar. Sortida cap a Castelo Branco continuant cap a la frontera amb Extremadura, per arribar a Plasencia. 
Instal·lació i dinar a l’hotel. A la tarda coneixerem  aquesta animada població començant pel Santuari de Nostra 
Senyora del Puerto, de molta devoció a la població. Completarem la tarda amb una passejada pels carrers d’origen 
medieval, així com la Plaça Major i Catedrals Nova i Vella. Temps lliure i retorn a hora prudencial. Sopar i 
allotjament. 
 
6è dia   PLASÈNCIA- MANRESA 
Esmorzar i sortida a primera hora cap a Talavera de la Reina i voltants de Madrid. Entrada a terres aragoneses i dinar 
de comiat en restaurant en ruta. Per Lleida continuació fins als nostres punts de sortida. Fi del viatge i dels nostres 
serveis. 
 
Preu per persona en habitació doble  590 € 
Suplement individual    120 € 
 
El preu inclou: viatge en còmode autocar climatitzat. Guia acompanyant. Hotels 3 *. Pensió completa (del dinar 1r 
dia fins dinar 6è dia). Vi i aigua. Esmorzars  bufet a Fàtima i Plasencia. Dinar en restaurants. Visita amb guia local a 
Porto i Lisboa. Creuer a Porto pel Riu Duero. Entrada al Monestir de Batalla. Excursions segons programa. 
Assegurança turística. IVA. 
 
No inclou: Extres personals. Allò no especificat com inclòs. 
 


