
COIMBRA
  Casa do Sal (frente à Honda)* 
VISEU
 Santa Cristina (frente ao Seminário)* 
GUARDA

Central de Camionagem* 

* Horários a indicar oportunamente.
** Outros locais de saída de acordo com o número 
de participantes.
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As inscrições devem ser enviadas para 
a Direção Distrital de Viseu: 

VISEU
Av. Infante D. Henrique, n.º 42

3510-070 Viseu

Tel: 232 467 108
Tlm: 961871758

E-mail: viseu@spzc.pt

Av Calouste Gulbenkian, 26 - r/c Esq. | 3510-055 Viseu
tel.: 232 423 762

DESLOCAÇÃO ** 

SPZC POR TODOS FAZ MAIS POR SI

O PREÇO INCLUI: autocarro de turismo |  aloja-
mento no Laguna Park 4* ou similar em pensão 
completa (exceto o almoço do primeiro e último 
dia) com água ou vinho incluídos | assistente 
acompanhante INATEL durante toda a viagem | 
guia local em Madrid e Toledo | entrada no Palá-
cio Real de Aranjuez | entrada na casa Natal de 
Cervantes | seguro de viagem | O PREÇO NÃO 
INCLUI | guias oficiais para as visitas (exceto se 
mencionado) e quaisquer serviços não mencio-
nados como incluídos | taxa de serviço (10€) |

DIREÇÃO DISTRITAL DE VISEU
Av. Infante D. Henrique, n.º 42 | 3510-070 Viseu
Tel: 232 467 108 | Tlm: 961871758
E-mail: viseu@spzc.pt

ORGANIZAÇÃO

lugares ainda 
disponíveis

jorgepereira
Realce

jorgepereira
Realce



N.º Sócio

Nome

Morada

Cod. Postal

N.º Telefone / Telemóvel

email

nome dos viajantes (obrigatório preenchimento do primeiro e último nome):

DIA 1 - CIDADES DE ORIGEM ~ MADRID 
Saída rumo a Madrid com almoço livre, em 
circuito. Chegada a Madrid para jantar e 
alojamento no hotel Laguna Park 4*.

DIA 2 - MADRID ~ CHINCHÓN ~ ALCALÁ 
DE HENARES ~ MADRID 
De manhã, saída para Chinchón, município 
Madrileno que possui múltiplas atrações 
histórico artistas, dando maior destaque 
à sua Plaza Mayor. Durante o passeio, 
terá oportunidade de apreciar o exterior 
da Igreja de Nossa Senhora de Gracia, o 
Castelo dos Condes, o Convento de San 
Agustin, atualmente Pousada Nacional 
de Turismo, e o Convento das Clarisas. 
Regresso ao hotel para almoço. De tarde 
visita à Alcalá de Henares, declarada 
Cidade Património Mundial pela Unesco 
e também uma das nove cidades de 
Espanha classificadas como únicas. Entre 
a interminável lista de património histórico 
e artístico, terá oportunidade de visitar a 
Casa Natal de Miguel de Cervantes (en-
trada incluída). Regresso ao hotel, jantar e 
alojamento. 

DIA 3 - MADRID DE LOS AUSTRIAS 
Passeio matinal, a pé, acompanhado 
por um guia local, pelos lugares mais 
emblemáticos de Madrid de los Austrias, 
percorrendo a zona de maior concentra-
ção monumental, que abrange a Cerca 
de Felipe IV, La Calle Mayor, uma das 
mais importantes ruas de Madrid de Los 
Austrias, pois faz a ligação da zona de 
Real Alcâzar com a Porta do Sol, e com 
os caminhos de Alcalá de Henares e dos 
Jerónimos, duas das principais saídas da 
cidade. Durante o passeio haverá ainda, 
destaque para a Plaza de la Villa e a Plaza 
Mayor e tudo o que as rodeia. Continue o 
percurso pelas ruas de San Justo e do Sac-
ramento, pelas praças da Província e de 
Santa Cruz e pela Rua de Toledo. Termine 
a manhã conhecendo o antigo mercado 
muçulmano - a Plaza de la Paja, a Rua de 

Madrid, Ávila e Toledo
08 a 13 /outubro/2017

Segovia, o percurso de San Francisco e a 
Plaza de los Carros. Regresso ao hotel para 
almoço. De tarde visita ao Palácio Real de 
Aranjuez. Outrora utilizado como residên-
cia real, destaca-se, agora, neste palácio o 
Gabinete de Porcelana, destino da maioria 
das peças fabricadas na Real Fábrica de 
Porcelana de Buen Retiro, fundada em 
Madrid em 1760 por iniciativa de Carlos III. 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento. 

DIA 4 - MADRID ~ ÁVILA ~ MADRID 
Pela manhã visite Ávila, cidade muralhada 
que se apresenta fortemente marcada pela 
história, sobretudo entre os séculos XII e 
XV. A cidade foi ocupada pelos Árabes no 
século VIII e conquistada por D. Afonso VI 
em 1088. Ávila foi o berço de Santa Teresa 
de Jesus, mais conhecida por Teresa de 
Ávila que fundou a Ordem das Carmelitas 
Descalças. 
Em 1985, a Cidade de Ávila e suas Igrejas 
extra-muros, foram incluídas na lista do 
Património Mundial da UNESCO. Regresso 
ao hotel para o almoço. Tarde livre, jantar 
e alojamento.

Dia 5 - MADRID ~ TOLEDO ~ MADRID 
Saída para visita a Toledo com acom-
panhamento de guia local. Toledo foi 
declarada Património da Humanidade pela 
Unesco em 1987. Rodeada pelo Rio Tejo, 
Toledo é conhecida como a “Cidade das 
Três Culturas”, por ter estado povoada 
durante séculos por cristãos, judeus e 
árabes, e como “A Cidade Imperial”, por ter 
sido a sede principal da Corte de Carlos 
I de Espanha, nos reinos hispânicos. O 
centro da cidade é um autêntico museu 
ao ar livre. Regresso ao hotel para almoço. 
Durante a tarde realize uma visita pan-
orâmica pela capital de Espanha. O centro 
nevrálgico de Madrid, a Puerta del Sol, 
considerado o ponto de partida para a nu-
meração de todas as ruas do país. Desde a 
Rua de Alcalá chega-se a Praça de Cibeles. 
Posteriormente a rua alcança a Puerta 
de Alcalá entrando no Parque do Retiro. 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento. 

DIA 6 - MADRID ~ CIDADES DE ORIGEM 
Início da viagem de regresso. Almoço Livre 
em circuito. 

INSCRIÇÃO

Condições e Formas de Pagamento

Grupo mínimo 35 | Preços por pessoa:

......................................................................................................................................... Sócios .......Não Sócios
Em quarto duplo.................................................................................................€ 355,00 .............€ 375,00
Suplemento em quarto individual ............................................................€ 133,00 ............. € 133,00

Sócios     x     € =  €

Outros     x     € =  €

O cheque deve ser endossado à Fundação INATEL

  Cheque (endossado à  Fundação INATEL)

Para outros modos de pagamento, falar com Agência da Fundação INATEL - VISEU 
ou Direção Distrital de Viseu do SPZC

n.º  Banco   Data | 

até 22 de setembro de 2017
(sujeitas aos lugares disponíveis)

Madrid, Ávila e Toledo
08 a 13/OUT/ 2017
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