
Partidas diárias

Léon • Santillana del Mar • Santander • Toulouse • Avignon • Marselha •
Arles • Carcassonne • Pamplona • Burgos • …

DA CANTÁBRIA AOS PIRENÉUS 
Maravilhosa viagem ao sul de França, Nossa Senhora de

Lourdes e Espanha
de 11 a 18 de abril de 2023

Pensão completa
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ITINERÁRIO

2º DIA (QUARTA-FEIRA), 12 DE ABRIL – SANTANDER / BILBAO / SAN
SEBASTIÁN / TOULOUSE 
Pequeno-almoço buffet no hotel e viagem por Bilbao. Visita panorâmica da
cidade (Bilbao é o centro da indústria Basca, o principal Porto Comercial de
Espanha e a maior cidade Basca). Destaque para o “casco viejo” (cidade
velha), construído no séc. XIV, junto ao rio. É a zona mais atraente. Aqui
encontramos a Plaza Nueva, com as suas arcadas, e a Catedral Basílica de
Santiago. Saída para S. Sebastián (magnificamente localizada numa linda
baía em forma de concha e a mais elegante estância marítima de Espanha).
Almoço e continuação da viagem para Toulouse (a Ville Rose do sul de
França). Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA (QUINTA-FEIRA), 13 DE ABRIL – TOULOUSE / AVIGNON 
Pequeno-almoço buffet no hotel e visita da quarta maior cidade de França, situada nos Pirenéus. Admire
os principais monumentos da cidade Rosa com uma visita panorâmica para conhecer a maravilhosa
capital da Occitânia. Destaque para o Jardim Real e a Praça Boulingrin; a fachada da Catedral de
Toulouse, uma joia arquitetónica onde se combinam elementos do românico e do gótico, a famosa Pont
Neuf, na outra margem. Veremos o exterior do antigo estabelecimento Hospitalar do hotel-Dieu Saint
Jacques, que forma parte dos monumentos do caminho de Santiago Francês declarados Património da
Humanidade; o campanário da Basílica de Saint-Sernin, um dos templos mais icónicos de Toulouse; etc.
Almoço em restaurante local. Em hora a determinar, saída para Avignon (cidade da região da Provença,
no sudeste de França, às margens do rio Ródano). É praticamente impossível separar a história de
Avignon da história do seu papado. Os anos nos quais a igreja católica teve a sua sede em Avignon, na
Idade Média – a partir do ano de 1305 – e foi residência oficial dos Papas. Jantar e alojamento no hotel. 

4º DIA (SEXTA-FEIRA), 14 DE ABRIL – AVIGNON / MARSELHA
Pequeno-almoço buffet no hotel e visita do Palácio dos Papas, Património Mundial pela UNESCO,
considerado o maior e mais importante palácio gótico da Europa (sede do cristianismo ocidental no séc.
XIV, acolheu 6 conclaves), contando com mais de 4 300 metros de muralhas. No final, viagem para
Marselha, a cidade mais antiga de França. Conhecida, também, como a Nápoles de França, conserva um
património histórico inestimável, que lhe rendeu o título de capital da cultura de 2013, o que a levou a
requalificar alguns dos seus bairros mais importantes. Almoço e visita guiada da cidade, com destaque
para o Porto Comercial mais importante de França e do Mediterrâneo; a Basílica de Notre Dame de la
Garde, que vigia a cidade do alto, com a sua famosa estátua de ouro da Virgem e do Menino, conhecida
localmente como “La Bonne Mère”. Disfrute das impressionantes vistas da cidade e do Castelo de If com
162 metros de altura; a Abadia de S. Vitor (um dos assentamentos cristãos mais antigos de França), da
beleza do Forte de S. João e de S. Nicolau, etc. Jantar e alojamento no hotel. 

1º DIA (TERÇA-FEIRA), 11 DE ABRIL – LAMEGO / LEÓN /
SANTILLANA DEL MAR / SANTANDER
Pelas 05h30, partida e viagem por Chaves e León, capital do
antigo Reino de León, situada nas margens do Bernesga;
célebre pela: Catedral de Santa Maria de Regla, de estilo gótico
e em cujo pórtico se destacam a cena do Juízo Final e a Estátua
da Virgem Branca; a Basílica de Santo Isidoro, onde se
albergam as relíquias do Santo; o antigo Mosteiro de San
Marcos. Breve visita panorâmica e almoço. De tarde,
continuaçãocontinuação da viagem por Santillana del Mar (linda vila medieval que se desenvolveu em torno da
colegiada de Santa Maria). Várias torres defensivas e palácios renascentistas fazem de Santillana um dos
conjuntos históricos mais importantes da Cantábria. Breve visita panorâmica e viagem para Santander
(um dos centros turísticos e culturais mais importantes de Espanha). Jantar e alojamento no hotel. 

Santillana del Mar

Bilbao
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FIM DA VIAGEM

8º DIA (TERÇA-FEIRA), 18 DE ABRIL – PAMPLONA / BURGOS /
PALÊNCIA / BRAGANÇA / LAMEGO
Pequeno-almoço buffet no hotel e saída para Burgos. Chegada e
visita guiada com entrada na famosa Catedral gótica,
considerada uma das mais belas da Europa. No final,
prosseguimento por Palência. Almoço e viagem por Valladolid
(compêndio de modernidade e antiguidade, dada a sua condição
de capital administrativa da região na atualidade e de capital do
reino de Espanha na época de Carlos V) e Bragança. Jantar de
despedida e viagem de regresso a Lamego.

5º DIA (SÁBADO), 15 DE ABRIL – MARSELHA / ARLES /
CARCASSONNE
Pequeno-almoço buffet no hotel e viagem por Arles (doce luz da
Provença, a cidade que apaixonou Van Gogh e atraiu Gauguin e
Picasso). É uma das cidades que preservou a sua herança com o
passar dos séculos, possuindo diversos monumentos como
Patrimónios da Humanidade pela UNESCO. Visita guiada da cidade
com destaque para o Anfiteatro. No final, viagem por Nîmes.
Almoço e saída para a bela cidade medieval de Carcassonne,
conhe

6º DIA (DOMINGO), 16 DE ABRIL – CARCASSONNE / LOURDES
Pequeno-almoço buffet no hotel e saída para Lourdes (situada no sopé
dos Pirenéus e banhada pelo rio Gave. Importante centro de
peregrinação católica. Na então pequena povoação, em 1858, Nossa
Senhora Apareceu 18 vezes a uma menina de 14 anos chamada
Bernardette Soubirous que foi mais tarde religiosa e canonizada em
1933). Almoço e visita da Basílica, Gruta da Aparição,  etc. Celebração
da Eucaristia Dominical. Jantar e alojamento no hotel. À noite,
possibilidade de assistir à Procissão das Velas que se realiza junto à
Gruta das Aparições pelas 21h00 (todas as noites de abril a outubro).

7º DIA (SEGUNDA-FEIRA), 17 DE ABRIL – LOURDES / PAMPLONA 
Pequeno-almoço buffet no hotel e viagem por Pamplona, a capital do
antigo reino de Navarra, antiga praça militar rodeada de fortificações,
pertoperto da fronteira francesa e na margem do Rio Arga. Tempo livre para visitar a zona velha da cidade, a
cidadela, a Praça do Castelo e a Catedral. Almoço. De tarde, visita da Terra Natal de São Francisco Xavier
(em Javier), nascido no Castelo de Xavier em Navarra, em 1506, onde no quinto centenário do seu
nascimento, foi celebrada uma eucaristia presidida pelo enviado especial de Sua Santidade o Papa Bento
XVI, o Cardeal António Rouco Varela. Na homilia da celebração, o Cardeal frisou que o Missionário do
Oriente foi “um jesuíta universal, cuja herança espiritual é cada vez mais viva na Igreja”. Tempo livre para
visitar o castelo. Em hora a determinar regresso a Pamplona. Jantar e alojamento no hotel.

conhecida pela sua Cidadela, construída entre 890 e 910. Visitar Carcassonne é mergulhar na história da
humanidade, com diversos edifícios e monumentos seculares e conhecer uma linda cidade banhada pelo
rio Aude. Jantar e alojamento no hotel. 

Carcassonne

Lourdes

Burgos
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Para garantir a sua participação, deverá entregar o boletim de inscrição devidamente preenchido e
sinalização de 500€ (quinhentos euros). A realização da viagem está dependente do número de
participantes inscritos e correspondente aceitação da viagem.

-- Transporte em autopullman de turismo com ar condicionado;
-- Estada em hotéis de categoria turística superior, em quartos duplos com banho privativo,
com pequenos-almoços buffet;
-- Regime de Pensão Completa durante toda a viagem (desde o almoço do 1.º dia ao jantar do
último dia);
-- Visitas com guia local (a falar português ou espanhol, consoante disponibilidade) em
Santander, Toulouse, Avignon, Marselha, Arles, Pamplona com Javier, Burgos;
-- Entradas: Avignon – Palácio dos Papas, Arles – anfiteatro, Javier, Burgos – catedral;
-- Taxas hoteleiras, de turismo e IVA;
-- Bebidas;
-- Seguro de viagens.

O preço inclui

-- Refeições especiais ou não mencionadas,
-- Bagageiros;
-- Gratificações;
-- Entradas em Museus e Monumentos quando não esteja explicito a visita do interior;
-- Extras de carácter pessoal;
-- Tudo o que não esteja devidamente especificado no presente programa. 

O preço não inclui

Documentação necessária

-- Obrigatório cartão de cidadão válido.
-- Aconselhamos cartão europeu de seguro de doença.

Nota

-- Consulta das condições gerais do seguro e de viagem, por e-mail para: geral@ml-
viagens.pt, indicando a data da viagem e destino.

Preço por pessoa em quarto duplo:
 

Mínimo 25 participantes                                   1 490€
Mínimo 32 participantes                                   1 435€
Mínimo 42 participantes                                   1 375€ 
Suplemento quarto individual                              350€
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