


 

PASSEIO A LOURDES E ANDORRA 

14 a 18 de Maio de 2020 

Dia 14 – Saída de Caldas da Rainha pelas 24h00 em direção a Vilar Formoso, Salamanca e Lourdes. 

Chegada, jantar e alojamento no hotel. 

Dia 15 – Pequeno-almoço no hotel. Visita a Lourdes e restante dia livre, onde poderá visitar o Museu das 

figuras de cera e subir à Fortaleza em teleférico. Almoço e jantar no hotel. 

Dia 16 – Pequeno-almoço e almoço no hotel. Dia livre em Lourdes. Jantar e alojamento. 

DIA 17 – Após pequeno-almoço e saída em direção a Andorra. A melhor forma de conhecer esta cidade é 

passear pelo seu centro histórico, onde se destaca La Casa de La Vall, Plaza del Poble, Igreja de San 

Estêvão e Santa Coloma, entre outros. Tempo livre fazer algumas compras. Almoço e jantar no hotel.  

DIA 18 – Pequeno-almoço no hotel. Continuação de viagem de regresso em direção a Caldas da Rainha. Fim 

dos nossos serviços. 

Preço por pessoa em duplo - €275 

Preço por pessoa em single - €350 

O preço inclui: 

 Transporte em autocarro com ar condicionado; 

 4 noites de alojamento em hotel de 3* e 4* em quarto duplo; 

-almoços + 4 jantares + 3 almoços com bebidas incluídas; 

Acompanhamento por guia acompanhante; 

        Seguro de viagem e taxas de turismo; 
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                                                                          ALQUEVA E ELVAS                         

17 a 18 de outubro 2020 

                                                                             O preço inclui: 

- Transporte em autocarro com ar condicionado; 

- 1 noite em hotel de 3*; 

- 1 pequeno-almoço,1 almoço e 1 jantar; 

- Cruzeiro pela barragem do Alqueva com duração 1h30; 

- Entrada no museu da Luz; 

- Entrada no museu militar de Elvas; 

- Seguro de viagem; 

- Acompanhamento por representante da agência. 

 Inscrições até 17 de Agosto – Sinalização 65€ 

Núcleo das Caldas da Rainha da Liga de Combatentes 

Rua do Sacramento nº. 7, R/C Esq. 

2500 – 182 Caldas da Rainha 

Te caldas.rainha@ligacombatentes.org.pt 

RNAVT - 3902 



 

 

 

 

Alqueva e Elvas 

17 a 18 de Outubro 2020 

 

17/10 - Saída de Caldas da Rainha, breve paragem em Monsaraz. Saída para a Marina da Amieira 

paragem para almoço no cais da marina em restaurante panorâmico. Após o almoço, início do cruzeiro 

onde poderá disfrutar de belas paisagens e conhecer a barragem que é a maior barragem portuguesa e 

da Europa Ocidental, situada no rio Guadiana, no Alentejo interior, perto da aldeia de Alqueva. Após o 

cruzeiro, visita á aldeia da Luz e entrada incluída no museu. Saída em direção a Elvas. Jantar e 

alojamento. 

18/10 – Pequeno-almoço no hotel. Visita a Elvas e ao museu militar. Almoço livre. Saída em direção o 

Montemor-o-Novo, paragem. Regresso a Caldas da Rainha. 

 

Preço por pessoa: 

Preço por pessoa em duplo – €130 

Preço por pessoa em single - €150 

 

 

O preço inclui: 

- Transporte em autocarro com ar condicionado; 

- 1 noite em hotel de 3*;  

- 1 pequeno-almoço,1 almoço e 1 jantar; 

- Cruzeiro pela barragem do Alqueva com duração 1h30; 

- Entrada no museu da Luz; 

- Entrada no museu militar de Elvas;   

- Seguro de viagem; 

- Acompanhamento por representante da agência. 
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