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 A BELEZA EM ESPANHA: . 

 O SURPREENDENTE PAÍS BASCO “EUSKADI” ”  

  2 a 7 Outubro 2018 . 

Data limite de Inscrição 

25 de Maio de 2018 
 

 

 

PALENCIA * VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 

BILBAO COM MUSEU GUGGENHEIM * SAN SEBASTIAN 

SANTUÁRIO DE LOIOLA * COSTA BASCA * GERNIKA-LUMO 
 

 

1º Dia – 2 Outubro (Ter.) – LISBOA / CIUDAD RODRIGO / PALENCIA 

Encontro em Lisboa e início da viagem para Espanha. Paragens técnicas. Chegada a Ciudad Rodrigo e 

almoço em restaurante.  

Após o almoço continuação para Palencia, cidade que nos tempos medievais foi residência real e o local da 

primeira universidade espanhola. Apesar de se ter expandido consideravelmente graças ao carvão e ao 

trigo, o centro, junto da velha ponte de pedra sobre o rio Carrión, ainda tem o aspecto de uma aldeia. Com 

o apoio de guia local vamos fazer uma breve visita da cidade, nomeadamente do seu ponto mais 

excepcional, a Catedral (entrada incluída) conhecida por “La Bella Desconocida”.  

Depois das visitas transporte para o Hotel Eurostars Diana Palace 4*. Jantar e alojamento. 

 
2º Dia – 3 Outubro (Qua.) – PALENCIA / VITORIA-GASTEIZ / BILBAO 

Pequeno-almoço no hotel. Saída com destino ao País Basco onde as falésias são quebradas por enseadas, 

rias e largas baías com praias e aldeias de pescadores. Chegada a Vitoria-Gasteiz, sede do governo basco foi 

erguida numa colina, que é o ponto mais alto da província e o local de uma antiga cidade basca, Gaisteiz. 

Almoço em  restaurante local.  

Após o almoço, vamos fazer a visita da cidade orientados por guia local: o casco histórico com as suas 

graciosas praças como a Plaza de la Virgen Blanca, a Plaza de España ou a Plaza del Manchete, os Palácios 

do Renascimento como por exemplo o Palácio de Escoriaza-Esquibel, a gótica Iglesia de San Miguel ou as 

duas Catedrais, a mais velha, em restauro, a Catedral de Santa Maria e a mais recente um edifício 

neogótico, a Catedral Nueva de Maria Inmaculada. Visitaremos o interessante Museu Fournier de Naipes 

(entrada incluída): o neto de Heraclio Fournier, que em 1868 montou uma fábrica de cartas de jogar em 

Vitória e exibe neste Museu a sua colecção de mais de 6000 artigos. Aqui encontramos, por exemplo, 

conjuntos de cartas de tarot desenhadas por Salvador Dali nos anos 80. Depois da visita continuação para 

Bilbao. Jantar em restaurante local. Alojamento no Hotel Abando 4*. 
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3º Dia – 4 Outubro (Qui.) – BILBAO  

Pequeno-almoço no hotel. Saída com guia local para visita de dia inteiro desta interessante cidade: Bilbao é o 

centro da indústria basca, o principal porto comercial da Espanha e a maior cidade basca. Conhecemos o 

“casco viejo” construído no século XIV, junto ao rio e que é a zona mais atraente da cidade com as suas ruas 

repletas de bares de tapas, a Plazuela de Santiago ou a Catedral-Basílica de Santiago (entrada incluída). Na 

cidade nova vamos visitar o famoso Museu Guggenheim (entrada incluída) que faz parte de uma  

replanificação da cidade que inclui o aumento do porto e um novo sistema de metro, com um design 

futurista de Norman Foster. A colecção Guggenheim é representada por um alargado leque de obras de arte 

moderna e contemporânea, incluindo trabalhos de impressionistas. Nesta zona da cidade podemos também 

apreciar outro edifício impressionista que é o Palácio de la Música y Congresos Euskalduna que se 

assemelha a um navio e alberga a Orquestra Sinfónica de Bilbao. Almoço em restaurante durante as visitas. 

No final das visitas transporte para o hotel. Jantar livre. Alojamento no Hotel Abando 4*. 

 

 

4º Dia – 5 Outubro (Sex.) – BILBAO / SANTUÁRIO DE LOIOLA / SAN SEBASTIÁN / BILBAO 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita do Santuário de Loiola (entrada incluída) dedicado a Santo Inácio 

de Loiola, o fundador da Ordem dos Jesuítas. Continuação para a agradável cidade de San Sebastián. 

Almoço em restaurante. Depois de almoço, com orientação de guia local, vamos conhecer esta cidade 

famosa pelo seu festival de cinema e que se localiza numa baía em forma de concha com uma colina de 

cada lado da baía. Tornou-se um elegante resort no final do séc. XIX e actualmente mantém o requinte nos 

seus cativantes edifícios de Belle Époque. Depois das visitas regresso a Bilbao. Jantar livre. Alojamento. 

 

5º Dia – 6 Outubro (Sáb.) – BILBAO / COSTA BASCA: BERMEO / GERNIKA-LUMO / VALLADOLID 

Pequeno-almoço no hotel. Sairemos hoje para conhecer Bermeo, característica vila piscatória da Costa 

Basca. Visita do Museu do Pescador (entrada incluída), um dos poucos museus do mundo dedicado 

exclusivamente a mostrar aos visitantes a vida, trabalho e técnicas dos pescadores. Neste museu pode-se 

contemplar aspectos relacionados com a descrição da costa e portos piscatórios bascos; a vida e costumes 

dos pescadores; as embarcações e as técnicas que têm aperfeiçoado ao longo do tempo na pesca e 

navegação. Continuação para Gernika-Lumo, pequena cidade com um significado simbólico para os bascos. 

Durante séculos os líderes bascos reuniam-se em assembleia democrática debaixo de um carvalho de 

Guernica e, serviu de alvo para o primeiro bombardeamento de saturação levado a cabo por aviões nazis a 

pedido do Gen. Franco que deu origem à poderosa pintura de Pablo Picasso. Visita da Casa de Juntas 

(entrada incluída), antiga capela onde o parlamento da província da Biscaia se reuniu em 1979, quando os 

Bascos recuperaram a autonomia.  

Almoço em restaurante. Após o almoço, início da viagem para sul, para a Comunidade de Castela e Leão em 

concreto Valladolid, cidade que apesar do seu crescimento e industrialização tem alguma da melhor arte e 

arquitectura renascentista da Espanha.Transporte para o hotel.  

Jantar e alojamento no Hotel Olid Melia 4*. 

 

6º Dia - 7 Outubro (Dom.) – VALLADOLID / LISBOA 

Pequeno-almoço no hotel. Saída visita da cidade com guia local, onde visitaremos a sua Catedral e o Museu 

Diocesano (entrada incluída) com belas peças de arte e escultura. Almoço livre. Início da viagem para 

Portugal. Paragens técnicas. Chegada a Lisboa.  

FIM DA VIAGEM  
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 Preços por pessoa:  Mínimo 40 participantes Mínimo 35 participantes 

Em quarto DUPLO 790 € 860 € 

Suplemento quarto INDIVIDUAL  228 € 

Suplemento não Sócio  

 
15,00 € 

 

Serviços incluídos: 
 Transporte em autocarro de turismo durante todo o percurso indicado no itinerário acima; 
 5 noites de alojamento em hotéis de 4* (os mencionados ou similares), incluindo o pequeno-almoço diário; 
 8 Refeições incluindo água e vinho; 
 Entradas durante as visitas mencionadas:  

Catedral de Palencia,  

Museu Fournier de Naipes,  

Catedral Basílica de Santiago,  

Museu Guggenheim,  

Santuário de Loiola,  

Museu do Pescador em Bermeo,  

Casa das Juntas em Gernika,  

Catedral e Museu Diocesano em Valladolid; 
 Seguro de viagem Especial OASIStravel (incluindo seguro de cancelamento e capital MIP 60.000€); 
 Bolsa de viagem OASIStravel contendo documentação da viagem e material informativo sobre os locais a visitar; 
 Acompanhamento por Guia Oficial OASIStravel durante toda a viagem;  
 Taxas de serviço, hotelaria e Iva à taxa em vigor à data de 22/03/2018.  

 
Serviços não incluídos: 

 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efectuados durante a 
estadia, tais como, bebidas nas refeições, telefonemas, mini-bar, refeições ou visitas não mencionadas, etc.  

 

OASISTRAVEL – 22/03/2018 

 

 

 

 

NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante as disponibilidades de serviços e hotéis à data da V/ reserva. Os valores acima 
apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais 
taxas adicionais. A confirmação dos serviços acima mencionados pressupõe a aceitação das condições de reserva e pagamento de cada um dos 
fornecedores envolvidos, as quais teremos de repercutir em V. Exas. O seguro de viagem acima incluído (e respectivo seguro de cancelamento) só 
poderá ser activado após recepção do formulário de seguro de cada passageiro devidamente preenchido e assinado.  
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Hotel Eurostars Diana Palace 4*- www.eurostarshotels.com.pt 

 

 

 O Hotel Eurostars Diana Palace goza de uma excelente localização no epicentro de Palência, a escassos metros da calle 

Mayor e dos edifícios históricos da cidade, e muito perto do Parque Industrial de Palência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurostarshotels.com.pt/
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Hotel Abando 4* – https://hotelabando.com 

O Abando Hotel está localizado no centro de Bilbau, em frente à estação de metro Abando e a 150 metros da estação de comboio 

Abando Indalecio Prieto. Apenas 200 metros das principais ruas comerciais de Bilbau e a 500 metros do Museu Guggenheim, O centro 

histórico está a apenas 300 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hotelabando.com/
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Hotel Olid 4* - www.hotelolid.com 

 

 

    

 

 

 

O Hotel Olid está localizado no centro de Valladolid, na Praça San Miguel, a 150 metros da Igreja de San Miguel e do Museu de 

Valladolid  

http://www.hotelolid.com/

