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DESLOCAÇÃO

SPZC POR TODOS FAZ MAIS POR SI

Condições de pagamento: Pagamento de 25% com a confir-
mação da reserva a realizar até 12 de julho; restante pagamen-
to até 30 dias antes da realização da viagem; política de paga-
mento acima informada poderá ser revista após confirmação 
dos serviços pedidos junto dos nossos fornecedores Política 
de cancelamento: salvo indicação em contrário, informada 
pelos nossos fornecedores após confirmação de serviços, 
cancelamentos com mais de 15 dias de antecedência não te-
rão custos de cancelamento; restantes cancelamentos serão 
avaliados caso a caso; despesas com transferências bancárias 
não serão da responsabilidade da Fundação INATEL; todas as 
reservas só serão consideradas definitivas após recebimento 
escrito e respetivo depósito enviado; dados Bancários: PT50 
0033 0000 0018 0680 81077 – Fundação INATEL TURISMO 
(Millennium BCP); a aceitação desta proposta pressupõe a 
aceitação das condições gerais informadas O PREÇO INCLUI: 
transporte em autocarro de turismo | 6 noites de alojamento 
em hotel de 4* | refeições: 6 jantares e 5 almoços com água e 
vinho incluídos às refeições | guia local em Sevilha | cruzeiro 
fluvial no rio Guadalquivir | entradas: Mosteiro de Santa María 
de La Rábida e Muelle de las Carabelas | assistente acompa-
nhante | seguro de viagem | O PREÇO NÃO INCLUI: taxas lo-
cais e quaisquer serviços não mencionados como incluídos | 

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

PARCERIA

VISEU Santa Cristina (frente ao Seminário) 07h30

Programa
FÉRIAS DE VERÃO

COSTA DA LUZ
e SEVILHA

As inscrições devem ser realizadas na

Loja de VISEU do INATEL
Av. Calouste Gulbenkian, 26

3510-055 Viseu

Tel: 232 423 762
inatel.viseu@inatel.pt

2019

Em pensão completa, com visitas incluídas a locali-
dades que integram a Costa da Luz, na província de 
Andaluzia, uma orla costeira de grande beleza natural 
também conhecida pelas suas reservas naturais! Visite 
localidades encantadoras tais como Huelva, a aldeia El 
Rocío, famoso local de peregrinação que atrai milhares 
de devotos, La Rábida e Moguer, da Rota Columbina, 
Punta Umbría, com as suas praias deslumbrantes e Se-
vilha a capital de Andaluzia. Desfrute desta viagem de 7 
dias e descubra locais culturais únicos



N.º Sócio

Nome

Morada

Cod. Postal

N.º Telefone / Telemóvel

email

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

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ISLA CANELA
Saída em direção a Isla Canela com almoço livre em circuito. Chegada, jantar e 
alojamento em hotel 4*.

2º DIA – ISLA CANELA | ALMONTE | EL ROCÍO | ISLA CANELA | AYAMONTE 
| ISLA CRISTINA | ISLA CANELA
Da parte da manhã, visita a Almonte, lugar de tradição, história, natureza e 
religião. Destacam-se a Praça da Virgen del Rocío, a Igreja Paroquial de la 
Asunción e o edifício da Câmara Municipal. 
De seguida, visita à aldeia de El Rocío, onde se localiza o Santuário da Virgen 
del Rocío, símbolo de grande admiração e devoção, que reúne cerca de um 
milhão de pessoas por ocasião da romaria. Regresso ao hotel para almoço. Pela 
tarde, saída para Ayamonte, uma tranquila cidade fronteiriça de pescadores, 
banhada pelo Guadiana, com vasta tradição comercial. De seguida, visita a Isla 
Cristina, conhecida pela sua grande tradição marítima e pesqueira, situada na 
costa de Huelva. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA – ISLA CANELA | HUELVA | ISLA CANELA
De manhã, visita a Huelva, a mais ocidental capital de província andaluza, 
situada na denominada “tierra llana”, na confluência dos rios Tinto e Odiel. 
Destacam-se a Catedral de La Merced, a Igreja de São Pedro, a Ermida de La 
Soledad, o Gran Teatro e a arquitetura do Barrio Obrero. Regresso ao hotel para 
almoço. Tarde livre, jantar e alojamento.

4º DIA – ISLA CANELA | SEVILHA | ISLA CANELA
De manhã, saída para visita guiada a Sevilha, a capital da Andaluzia. Esta é a 
cidade mais populosa, tendo o rio Guadalquivir como eixo central e o único 
porto fluvial de Espanha. Visitaremos o centro monumental da cidade, formado 
pela Catedral, os Reales Alcázares e o Arquivo das Índias, bem como o conhe-
cido Bairro de Santa Cruz, a Basílica da Virgem Macarena, o Bairro de Triana 
e as suas ruas comerciais mais representativas. Almoço em restaurante local. 
Faremos ainda um passeio de barco pelo rio Guadalquivir. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

PROGRAMA FÉRIAS DE VERÃO 

COSTA DA LUZ e SEVILHA
Isla Canela | Almonte | El Rocío | Ayamonte | Isla Cristina | Huelva | Sevilha | Moguer | La Rábida | Punta Umbría

5º DIA – ISLA CANELA | LA RÁBIDA | MOGUER | ISLA CANELA
Manhã livre. De tarde, saída para La Rábida. Visita ao conhecido Mosteiro de 
Santa María La Rábida, um convento franciscano erigido nos séculos XIV-XV. 
Seguiremos até ao Museu Muelle de las Carabelas, onde se encontram ancora-
das as réplicas dos 3 navios dos Descobrimentos: Pinta, Niña e Santa María. No 
mesmo edifício há uma exposição permanente dedicada ao século XV, onde 
a correspondência de Colombo aos Reis Católicos é mostrada bem como os 
instrumentos técnicos que permitiram cruzar o oceano. Nos arredores está o 
chamado Molhe da Rainha, em homenagem à Rainha Regente María Cristina. 
Seguiremos até Moguer, uma vila de pescadores próspera no final do século 
XV, situada nas margens do rio Tinto. Hoje em dia é uma cidade empresarial 
com um ar barroco, com casas esplêndidas com paredes caiadas, pátios fres-
cos e janelas com barras de ferro forjado. Conserva numerosos monumentos 
de interesse, como o Convento de Santa Clara, a Igreja de Nossa Senhora de 
Granada, e a Casa-Museu de Juan Ramón Jiménez, prémio Nobel da Literatura. 
A caravela La Niña foi construída nos seus estaleiros, e muitos dos conquista-
dores que viajaram com Colombo eram Moguereños. Regresso ao hotel para 
jantar e alojamento.

6º DIA – ISLA CANELA | PUNTA UMBRÍA | ISLA CANELA
Saída em direção a Punta Umbría, atualmente um importante centro turístico, 
sobretudo devido às suas esplêndidas praias. Esta localidade deve a sua 
origem à Torre Umbría, uma construção erigida no século XIV para fazer frente 
aos piratas berberes, que ameaçavam invadir a costa espanhola. Nesta região 
encontram-se o Parque Natural Marismas del Odiel e a área natural de Los 
Enebrales, dois paraísos naturais de grande interesse ecológico. Regresso para 
o hotel para almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

7º DIA – ISLA CANELA | CIDADES DE ORIGEM
Saída em direção às cidades de origem, com breves paragens durante o per-
curso. Almoço livre. Chegada e fim dos nossos serviços.

Nota: A ordem e horários dos serviços poderão alterar, em função de diversas disponibilidades. Alguns 
dos monumentos mencionados podem estar encerrados. Hotel previsto 4* ou similar: Hotel Playa Canela 
4*

INSCRIÇÃO

até 12 de julho de 2019
na Loja de Viseu do INATEL

PROGRAMA FÉRIAS DE VERÃO 
COSTA DA LUZ e SEVILHA - ESPANHA

22  a  28/setembro 

Condições
Grupo mínimo 35 pessoas

Preços por pessoa:
Em quarto duplo: € 513,00

Suplemento quarto single: € 155,00

Inscrições: Loja de VISEU do INATEL
Av. Calouste Gulbenkian, 26 | 3510-055 Viseu

Tel: 232 423 762 | inatel.viseu@inatel.pt


