CAMPO MAIOR, OLIVENÇA E ELVAS
2 DIAS VIAGEM – 10 a 11 Março 2016

1º DIA – ODIVELAS / ESTREMOZ / ELVAS
Saída a hora e loca a indicar e viagem por Vendas Novas, Montemor-o-Novo (pausa para café),
continuação até Estremoz, tempo livre e Almoço em restaurante local. De tarde, viajaremos por Santa
Eulália até Campo Maior, onde teremos tempo livre e
efectuaremos visita ao Centro de Ciência do Café,com
duração aproximada de 1h30, neste que é um espaço de
características únicas na Península Ibérica, que têm por
objectivo reunir todas as temáticas relacionadas com o café.
Ao fim do dia, curta viagem até Elvas, instalação no hotel,
Jantar e Alojamento.

2º DIA – ELVAS / OLIVENÇA / ODIVELAS
Pequeno-almoço e almoço no hotel. Saída ao início da manhã, para visitar com orientação de guia
local, Olivença, do qual destacamos as Muralhas da cidadela medieval séc. XIV, Igreja de Santa Maria
do Castelo séc. XVI, Igreja da Madalena séc. XVI, Igreja da Misericórdia séc. XVI (OBS: nem sempre
está aberta), 3 dos 5 passos da via-sacra séc. XVIII, partes da muralha seiscentista séc. XVII, fachadas
do convento de S. João de Deus e casas senhoriais, escudos onomásticos, através de percurso
pedonal 1500 metros. Visitaremos ainda, o Museu Etnográfico Gonzalez Santana, alojado na antiga
padaria real e dos mais importantes de Espanha (visita incluída). Regresso a Elvas para almoço. Ao
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Preço por pessoa, base quarto duplo de acordo com número de participantes --------125,00 €
Suplemento para estada em quarto individual ----------------------------------------------------20,00 €
Cotação elaborada, base 40 participantes.

Os preços incluem:


Viagem em luxuoso autopullman, durante todo do percurso.



Estadia conforme programa, base quarto duplo em REGIME DE PENSÃO COMPLETA, em hotéis categoria 3* (hotel previsto DON
LUIS;



Refeições de acordo com programa, com menus de grupo pré determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos
fixos e bebidas incluídas;



Visitas indicadas à cidade de OLIVENÇA e ELVAS, com orientação de guia local;



Entradas nos monumentos ou locais indicados no programa;



Seguro Viagens com inclusão de cancelamento e interrupção de viagem



Assistência telefónica 24 horas;



Gratificações a guias e motoristas incluídas



Condições gerais de acordo com nossa programação Europa.

Excluindo:
Todos os serviços não indicados, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis e restaurantes.
Rua Prof. Correia de Araújo, 593 Loja 24 | 4200-025 Porto | Telf: 225081240
Lisboa | Telf: 217900610
Rua Dr. Bernardo Albuquerque, 66 A Loja | 3000-071 Coimbra | Telf: 239044542
E-mail: geral@flashviagens.com | www.flashviagens.com
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