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10 05
MARÇO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Valência

DIA 2  ›  Valência

DIA 3  ›  Valência  ›  Lisboa ou Porto

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida 
em voo regular com destino a Valência, via Lisboa. Chegada 
e desembarque. Transporte até ao centro histórico de 
Valência para a descoberta daquela que é uma das cidades 
mais vibrantes e tradicionais de Espanha. Almoço. Através 
da orientação do guia local, teremos oportunidade para 
conhecer alguns dos monumentos mais representativos 
como a Catedral de Valência, o Palácio de La Generalitat, 
a Praça de Touros e a Torre de Serranos, antiga porta de 
entrada nas muralhas que defendiam a cidade. Visita à Igreja 
de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir, conhecida como 
a Capela Sistina de Valência. Passagem ainda pelo antigo 
mercado, Lonja de la Seda, outrora ponto importante nas 
transações mercantis de seda. Jantar típico com oportunidade 
para provar a autêntica “Paella Valenciana”.  Alojamento no 
Hotel TRYP Valencia Feria  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para desfrutar das 
vibrantes celebrações das Fallas de Valência, declaradas 
Património Cultural Imaterial da Humanidade, pela UNESCO. 
Valência veste-se a rigor, as ruas enchem-se de alegria 
e muita animação para celebrar o fim da temporada de 
inverno. Trata-se de um ritual único, caraterizado pelo desfile 
de bonecos gigantes fabricados em madeira ou papel, e onde 
a arte, tradição, humor e sátira assumem o seu expoente 
máximo. Possibilidade para apreciar as típicas “mascletá”, 
festival de pirotecnia repleto de cores e música. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã, passeio pela 
moderna Cidade das Artes e das Ciências, local de beleza 
ímpar e onde a cultura, a arquitetura e o entretimento 
se conjugam na perfeição. Nesta área reúnem-se alguns 
monumentos como o Oceanário, considerado o segundo 
melhor do mundo, o Museu da Ciência e o Palácio de las 
Artes Reina Sofía (visitas exteriores). Tempo livre no Mercado 
Central e deixe-se envolver pela diversidade de cores e 
cheiros sensacionais, pela tipicidade dos produtos e pelo 
afável acolher dos valencianos. Em horário a determinar, 
transporte para o aeroporto para embarque no voo regular 
com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem e 
dos nossos serviços.

Fallas de 
Valência

Renda-se às celebrações das Fallas de Valência, onde a cidade 
valenciana se veste a rigor e as ruas enchem-se de alegria e muita 

animação para comemorar o fim da temporada de inverno. 

2. CATEDRAL VALÊNCIA 3. PAELHA VALENCIANA 4. CARICATURA DAS FALLAS DE VALÊNCIA

Partidas de 
Lisboa ou Porto
3 dias › 2 noites de alojamento
de 18 a 20 de Março

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 duração aproximada de:
• Porto (00h55) – Lisboa (01h25) – Valência
• Valência (01h35) – 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 Valência
(1.º dia);
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel 
mencionado ou similar;
› Refeições: 1 almoços e 1 jantar com bebidas 
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho; 
› Entrada na Igreja de San Nicolás de Bari y San 
Pedro Mártir;
› 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

01 02

Duplo

Single

Crianças *

   650€

   770€

   510€

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.

Suplemento de partida do Porto  25€

1. DESFILE DAS FALLAS DE VALÊNCIA


