
FÉRIAS COSTA DO SOL

8
dias

DATA DA VIAGEM: 25 JULHO A 01 AGOSTO 22

DIA 1 - Saída dos pontos indicados em autocarro privado, em direção à Costa do Sol. Paragens durante o percurso para
pequeno-almoço (não incluído). Mais tarde chegada ao hotel. Acomodação e almoço. Tarde livre a gosto pessoal. Jantar.
Alojamento.

DIA 2 - Dia livre a gosto pessoal com refeições incluídas. Alojamento

DIA 3 - Pequeno-almoço e saída em direção a Mijas, uma das aldeias mais belas de Espanha declarada conjunto histórico
artístico onde visitaremos a ermita da Virgen de la Pena, situada na cavidade de um rochedo, e para quem o desejar
poderemos efetuar a visita a aldeia nos seus famosos Burros Taxí (não incluído). Continuação e visita a Benalmadena, vila
turística onde no verão se juntam milhares de pessoas, para desfrutar das suas praias. Aqui poderemos visitar o seu porto
desportivo. Regresso ao hotel. Almoço. Durante a tarde, tempo livre para usufruir da praia. Regresso ao hotel. Jantar.
Dormida.

4º E 5ºDIA - Dias livres com refeições incluídas onde incluímos a visita a Fuengirola, uma das duas “pérolas” do
mediterrâneo. Aqui terão oportunidade fazer as suas compras, nas ruas típicas, desta vila situada no coração da Costa do
Sol. Dormida.

DIA 6 - Pequeno-almoço visita à cidade de Marbella cidade na qual se reúne o "Jet Set" de todo o mundo. Passearemos
pela atrativa Avenida do Mar com a sua marginal adornada com fontes e jardins situada a dois passos do casco antigo onde
se encontra a Plaza de Los Naranjos, a Câmara Municipal do séc.XVI e a antiga Casa del Corregidor do sec. XVII.
Continuação até PUERTO BANÚS onde passearemos entre fabulosos iates e automóveis de luxo, restaurantes, bares ao ar
livre. Regresso ao hotel. Almoço. Durante a tarde, tempo livre a gosto pessoal. Regresso ao hotel. Jantar. Dormida.

DIA 7 - Pequeno-almoço e visita á cidade de Málaga, conheceremos o seu bonito porto e o centro histórico onde se
encontram os monumentos mais importantes a Catedral, La Alcazaba e o Gibralfaro. Regresso ao hotel. Almoço. Tarde livre
a gosto pessoal. Jantar. Alojamento

DIA 8 - Pequeno-almoço e viagem de regresso com paragem para almoço (não incluído) e Possível visita a Sevilha.
Continuação da viagem de regresso aos pontos de origem com paragens durante o trajeto.

FIM DA VIAGEM… ATÉ BREVE AMIGOS!!!!

RESERVAS:

INCLUÍDO: Viagem em autocarro privado; Guia: Regime e visitas segundo o programa; Seguro de assistência em viagem; IVA.
NÃO INCLUÍDO: Extras de carácter pessoa; Taxas hoteleiras a pagar no hotel; Suplemento de quarto individual no valor de 35€ p/ noite e
p/ pessoa. Obrigatório seguro de Covid-19. A viagem realiza-se com um mínimo de 35 passageiros.

A SUA SEGURANÇA É ESSENCIAL, SEGURO DE VIAGEM INCLUÍDO.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM TODAS AS VIAGENS.

A CORUÑA (ESPANHA) • Paseo Fernando II - Local 1 / Acea de Ama, Culleredo / 15670 A Coruña |  T: (+34) 981 393 257 |  info@viajesvefa.com

BARCELONA (ESPANHA) • Joan Güell 149, 3º - 4º / 08028 Barcelona  |  T: (+34) 933 391 476  |  comercial@viajesvefa.com

VN CERVEIRA (PORTUGAL) • Lugar de Vila Verde / 4920-112 Reboreda / VN Cerveira  |  T: (+351) 251 708 240  |  geral@vefatravel.pt

PORTO (PORTUGAL) • Rua de Oliveira Monteiro, Nº 1058 / 4250-357 Porto  |  T: (+351) 225 491 512  |  porto@vefatravel.pt

PROGRAMA DA VIAGEM

A Vefa Travel reserva o direito de alterar o programa em benefício dos clientes.

Condições Gerais em www.vefatravel.com • Vefa Travel - Viagens e Turismo, Unip. Lda.  ·  RNAVT 2238

A viajar juntos desde 1993.

855€

Hotel Monarque Fuengirola Park****


