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MAIO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Bilbao
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida 
em voo regular com destino a Bilbao, via Lisboa. Chegada e 
desembarque. Transporte até ao centro da cidade, conhecida 
como a “Cidade do Ferro”. Iniciamos a visita guiada pelo 
impressionante Museu Guggenheim, edifício vanguardista 
que alberga várias obras-primas de arte contemporânea. 
Continuação do passeio pela parte antiga, o Casco Viejo, 
repleta de artistas de rua e lojas de artesanato. Passagem 
pelo Mercado la Ribera, a Catedral de Santiago e o Teatro 
Arriaga. Tempo livre na Plaza Nueva onde sugerimos a prova 
dos tradicionais pintxos, afamados petiscos espanhóis. 
Jantar. Alojamento no Hotel Silken Indautxu  ou 
similar. 

DIA 2  ›  Bilbao  ›  Guernica Y Luno  ›  
Santuário De Loyola  ›  Getaria  ›  San 
Sebastián  150 Kms   

DIA 3  ›  San Sebastián  ›  Logroño  ›  Vitória 
- Gasteiz   230 Kms 

DIA 4  ›  Vitória - Gasteiz  ›  Bilbao  ›  Lisboa 
ou Porto  65 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Viagem em direção a Guernica 
y Luno, cidade bombardeada durante a guerra civil 
espanhola, evento que inspirou a obra mais famosa de 
Pablo Picasso “Guernica”. Visita ao Museu da Paz, local onde 
está documentada a reconstituição histórica da tragédia de 
26 de abril de 1937 e onde seremos convidados a refletir 
sobre os valores da paz no mundo. Destaque ainda para a 
Casa das Juntas e a Árvore de Guernica, símbolo do povo 
basco, e o Parque de los Pueblos de Europa. Prosseguimos 
até ao Santuário de Loyola, grande centro de peregrinação 
católica. Almoço. Tempo livre no local onde nasceu Inácio de 
Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Continuação para 
San Sebastián com paragem em Getaria, encantadora vila 
piscatória na Baía de Biscaia, famosa pela gastronomia de 
pratos de peixe. Passeio pelo seu centro medieval e pelo porto 
pesqueiro. Chegada a San Sebastián. Jantar. Alojamento no 
Hotel Silken Amara Plaza San Sebastián  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Visita a San Sebastián, cidade 
cosmopolita banhada pela Baía da Concha. Passeio pela 
zona histórica com destaque para o Mercado de la Brexta, 
a Catedral do Bom Pastor, a Ponte Zurriola e o Paseo Nuevo. 
Terminaremos com a subida ao Monte Urgull, parque 
agradável onde se encontra o Castillo de la Mota (visita 
exterior) e onde será possível apreciar a magnífica vista 
sobre a Baía da Concha, cartão postal da cidade. Almoço. 
Prosseguimos para Logroño, capital da tão afamada região 
vinícola de La Rioja. Tempo para descobrir os segredos 
da produção dos vinhos da região com a visita à Bodegas 
Franco – Espanholas, que contam com mais de 130 anos de 
história e onde teremos oportunidade para provar o vinho no 
seu esplendor máximo. Partida para Vitória-Gasteiz, capital 
do País Basco. Jantar. Alojamento no AC Hotel by Marriott 
General Alava  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã, visita à cidade 
de Vitória-Gasteiz com destaque para a Catedral de Santa 
Maria, a Basílica de São Prudêncio de Armentia, uma das 
pérolas no estilo românico no País Basco e Portalón, antiga 
hospedagem que albergavam os mercadores. Almoço. Em 
horário a indicar localmente, transporte para o aeroporto de 
Bilbau para embarque no voo regular com destino a Lisboa, 
via Porto. Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

Museu Guggenheim, Santuário
de Loyola e Guernica

País Basco 
& La Rioja

Das típicas vilas às cidades contemporâneas, da herança artística às 
modernas estruturas, das deslumbrantes paisagens sobre o atlântico 
aos caminhos de peregrinos. Descubra o País Basco, uma das regiões 

mais em voga da Península Ibéria. 

1. MUSEU DE GUGGENHEIM, BILBAO

2. ÁRVORE DE GUERNICA, GUERNICA Y LUNO 3. CATEDRAL DE SANTA MARIA, VITORIA GASTEIZ 4. PINCHOS, PRATO TIPICO DE SAN SEBASTIAN

21 Partidas de 
Lisboa ou Porto
4 dias › 3 noite de alojamento
de 30 de Maio a 2 de Junho

PREÇO POR PESSOA EM:

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (00h55) - Lisboa (01h55) - Bilbao
• Bilbao (02h00) - Lisboa (00h55) - Porto 
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 35€ (Partida de Lisboa) **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guia local de língua portuguesa em Bilbao e 
Vitória - Gasteiz;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 3 almoços e 3 jantares com bebidas 
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho;
› Entrada no Museu Guggenheim em Bilbao, Museu 
da Paz em Guernica e Bodegas Franco – Espanholas 
em Logroño com prova de vinho;
› Serviço de radio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

›
REFEIÇÕESVISITAS

Duplo

Single

Crianças *

   795€

   960€

   600€

03 06

Suplemento de partida do Porto  25€

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.


