
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26/05/22 Dia 1 GRANOLLERS – BARCELONA – LISBOA (Sopar) 
Sortida en bus des de Granollers fins l’aeroport de Barcelona per agafar VOL DIRECTE fins a Lisboa.  

 
A la tarda, visitarem la ciutat de la llum, oberta a la mar, moderna, alegre i 
carismàtica, perquè Lisboa ho té tot. Sortirem cap al Port Doca do 
BomSucesso, situat al costat de la Torre de Belém, monument de segle XVI 
declarat patrimoni mundial per la UNESCO, des d'on iniciarem el nostre 
passeig en vaixell. Durant la navegació, creuarem el Pont 25 d'abril, el més 
antic de Lisboa el qual té una gran similitud amb el pont de San Francisco. 
Seguidament veurem el Crist Rei que recorda a l'emblemàtic Crist de Rio de 
Janeiro i continuarem cap a la Praça del Comerç i Alfama, el barri més antic de 
la ciutat des d'on veurem el Castell de Sant Jordi, situat al cim del turó més 
alta de Lisboa, construït al segle V pels visigots. De retorn a port gaudirem 
d'uns típics pastissets de Belem. Sopar al restaurant Chapitô A Taula. 
 
27/05/22 Dia 2 LISBOA – SINTRA – CASCAIS – LISBOA  (Esmorzar) 
Esmorzar a l'hotel. En el dia d'avui sortirem cap a Sintra, una vila portuguesa que va ser declarada Patrimoni de la 
Humanitat el 1995. Enclavada al mig d'un parc natural, Sintra és escenari d'un palau de conte, envoltat de bells jardins i 
protagonista de romàntiques llegendes. A l'arribada visitarem el Palau da Pena, inconfusible per la seva acolorida 
arquitectura va ser una de les principals residències de la família Reial portuguesa durant el segle XIX. Dinar lliure. 
Després de l'esmorzar, gaudirem d'un petit passeig pel centre històric de Sintra pels seus estrets carrerons, on hi ha 
desenes botigues de records per poder realitzar compres o degustar dolços típics com la Queijada o els Travesseiros. 
Continuarem cap a Cascais i farem una breu parada al Cap de Roca, el punt més occidental d'Europa. Tornant per la 
costa Atlàntica passarem per la Boca de l'Infern, un abisme situat als penya-segats on el mar colpeja vigorosament les 
seves parets rocoses. Sopar lliure.  
  
28/05/22 Dia 3 LISBOA – ALCOBAÇA –NAZARÉ - FATIMA (Mitja Pensió) 

Esmorzar a l'hotel. Sortida cap a Alcobaça (Patrimoni de la Humanitat) amb la seva església gòtica i monestir 
cistercenc, els orígens es remunten a el segle XII. Continuarem cap al pintoresc poble pesquer de Nazaré. Temps lliure i 
Dinar lliure. Continuació cap al Monestir de Batalha, obra mestra d'estil gòtic i manuelino considerada Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. Arribada a Fatima, sopar i allotjament. A la nit possibilitat d'atendre la processó d'espelmes.  

DE LISBOA A OPORTO 

SINTRA, CASCAIS, NAZARÉ, FATIMA, COIMBRA... 

Del 26 al 31 de Maig de 2022 

Des de Granollers, en grup i amb acompanyant de la nostra agència 

VIATGE DE 6 DIES / 5 NITS – SOPAR ESPECTACLE FADO 

PORTUGAL. Considerat un dels millors destins turístics del món. Destaquen la seva 

gastronomia, arquitectura i gran riquesa cultural.  



 

A LISBOA  
MY Story Hotel Ouro.  

 
A FATIMA 

Hotel Aurea o Hotel Estrela 

 
A PORTO 

Neya hotel Porto. 

  
 

VOL DIRECTE A PORTUGAL: 
260522  VY8466 12:20 BCN – LIS 13:25 
310522  VY8479 15:45 OPO – BCN 18:30  

 

Grup mínim 21 persones. 
 

 
 
29/05/22 Dia 4 FATIMA – COIMBRA - OPORTO (Esmorzar) 

Esmorzar. Sortida cap a Fatima. Centre de la Fe Cristiana i Santuari de Pelegrinatge Mundial amb la seva impressionant 
Basílica i la Cova da Iria lloc on es va aparèixer la Mare de Déu. La Capella de les Aparicions, cor del santuari, amb les 
tombes dels tres pastorets, Lucía, Francisco i Jacinta. Dinar lliure. Continuació a Coïmbra, ciutat seu d'una de les 
universitats més antigues d'Europa i bressol del Fado. Temps lliure. Continuació cap a Porto. Sopar lliure.  
 
30/05/22 Dia 5 OPORTO (Mitja Pensió) 

Emorzar. Començarem la visita a Porto ambuna visita panoràmica que ens porta a Miradouro de la Serra del Pilar des 
d'on es pot gaudir d’una vista de 360 graus sobre la ciutat. Continuarem amb una visita de el Palau de la Borsa, 
monument emblemàtic de la ciutat i que fins al dia d'avui compta gran part de la història de Porto, el seu 
desenvolupament i connexió inseparable al comerç del vi de Porto. Per al dinar travessarem el pont St. Lluís per arribar 
a la part sud i la ciutat bessona de Porto, Vila Nova de Gaia. Dinar lliure. Continuarem visitant les Caves Burmester, 
que és una de les més boniques i més antigues. La visita acabarà com el tast de 2 vins de Porto. 
A la fi de la visita embarcarem en un creuer per els 6 ponts que connecten Vila Nova de Gaia i Porto. Tornarem a 
l’hotel. 
A la nit sopar de comiat a la millor casa de Fados de Porto. Tradicional i típica amb bona cuina regional, la CASA 
Mariquinhas. 
 
31/05/22 Dia 6 OPORTO – BARCELONA – GRANOLLERS  (Esmorzar) 

Esmorzar. A l’hora prevista, trasllat a l’aeroport d’Oporto. Vol directe a Barcelona. En arribar, bus fins a Granollers. 
 
 
 
 
 
 

EL PREU INCLOU: 
 Totes les visites i excursions detallades 
 Guia acompanyant de la nostra agència  
 Guia local 
 Bitllet d’avió en turista amb maleta facturada  
 Trasllat Granollers – Aeroport – Granollers  
 Trasllat a destí aeroport / hotel / aeroport  
 5 nits hotel amb esmorçar i àpats indicats  
 Assegurança de viatge amb cobertura COVID (veure 
cobertures a  contracte) 
 

EL PREU NO INCLOU : 
 Propines al guia local o extres personals  
 Begudes 
 Serveis no especificats a l’apartat el preu inclou. 

Els programa descrit és susceptible de canvis per raons puntuals  
alienes a la nostra organització. Preus subjectes a canvis per  
augment de taxes aèries o de divisa fins a 21 dies previs a la sortida.  
 

PREU PER PERSONA:  1.360 € 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: + 355 € 


