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1º Dia – 18 Junho (Sáb.) – LISBOA / SALAMANCA / BURGOS
Comparência dos participantes em local a combinar e partida de autocarro cerca das 06h30 em
direcção a Salamanca (465kms). Chegada a Salamanca cerca das 13h30 na hora local e almoço.
Após o almoço, partida de Salamanca em direcção a Burgos (244kms +- 3h00). Chegada a Burgos e
visita da Catedral, uma das joias góticas da Espanha. Esta visita permitirá admirar os detalhes
arquitetónicos e artísticos deste majestoso monumento, declarado Património da Humanidade pela
UNESCO. Após a visita, instalação no Hotel Corona de Castilla 4* ou similar. Jantar e alojamento.

2º Dia – 19 Junho (Dom.) – BURGOS / CANGAS ONÍS / COVADONGA / CANGAS DE ONÍS
Pequeno-almoço no hotel e saída cerca das 08h00 em direcção a Cangas de Onís, porta de entrada
para o Parque Natural dos Picos da Europa. Cangas de Onis foi capital do reino das Astúrias até ao
ano de 774, sendo o seu monumento mais importante a Ponte Romana que atravessa o rio Sella e
que separa os concelhos de Parres e Cangas de Onis. Esta ponte, que se encontra perfeitamente
preservada, foi declarada monumento nacional de Espanha em 1931. Num dos arcos da ponte existe
uma reprodução da Cruz de la Victoria, símbolo das Astúrias. As ruas do centro de Cangas de Onis são
bastante agradáveis para passear um pouco, e chegando aqui a um Domingo temos o atractivo
especial de poder ver o mercado que aqui se realiza aos Domingos, junto à igreja da Asunción, onde
podemos encontrar uma grande variedade de produtos regionais como os queijos e os enchidos.
Almoço e continuação de autocarro até ao Santuário de Covandonga (14kms +- 40 minutos), para
visita da sua capela escavada numa gruta, onde se encontra a imagem da Virgem de Covadonga.
Dado que neste dia existe uma missa às 18h00 na Basílica, caso o grupo esteja maioritariamente
interessado, poderemos ajustar a chegada de forma a assistirmos à missa na basílica.
Chegada ao hotel em Cangas de Onís ao final da tarde, jantar e alojamento no Gran Hotel Pelayo 4*
ou similar.
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PICOS DA EUROPA
Quando a Natureza nos envolve…

18 a 23 Junho 2022
Viajar pelos Picos da Europa é muito mais que usufruir de tranquilas paisagens naturais; é “viver” essa paisagem natural, visitando os locais
mais serenos desta região, especialmente nesta época do ano, quando a verdejante paisagem e o sol da Primavera nos surpreendem a cada
montanha. Sabia que Bulnes, a última aldeia “inacessível” das Astúrias, esteve até há pouco tempo isolada pois a única forma de aceder à
aldeia era subindo por um carreiro que serpenteava e escalava a serra? Agora já existe um funicular, que subiremos para descobrir Bulnes e as
suas encantadoras ruelas. Para usufruir de uma panorâmica única e inesquecível, atravessaremos o vale de Liébana no teleférico de Fuente Dé,
que nos faz sentir, realmente, no “topo da Europa”. Numa perfeita combinação entre o Homem e a natureza, terminaremos a nossa visita
detalhada por esta região, no Parque Natural Saja Besaya, e muito concretamente em Bárcena Mayor onde todo o património construído pelo
Homem parece encaixar-se na perfeição da paisagem e do relevo natural, em harmonia com a natureza envolvente. Aqui parece que o tempo
parou, sem termos vontade de lá sair.
Estes são apenas alguns dos pontos alto da nossa viagem pelos Picos da Europa.
Se aprecia a natureza… deixe-se encantar…

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
http://www.oasistravel.net/
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3º Dia – 20 Junho (Seg.) – CANGAS DE ONÍS / POO de CABRALES / BULNES / FUENTE DÉ
Pequeno-almoço no hotel e saída até Puente de Colines, onde tomaremos o funicular de Bulnes, que
em escassos 7 minutos nos permite vencer o elevado desnível que nos separa de Bulnes. Após a
chegada a Bulnes, faremos um breve passeio pelas ruelas da aldeia de forma a sentir o isolamento
que aqui se vivia até há bem pouco tempo. Os mais resistentes, poderão aproveitar o tempo para
subir um pouco mais a pé, numa breve caminhada de 2Kms e 278m de desnível, até chegar ao
Mirador del Naranjo de Bulnes, para admirar a sua belíssima vista sobre a paisagem envolvente.
Almoço em Bulnes. Após o almoço, descemos de funicular e encontro de novo com o autocarro para
continuação da viagem (+-1h30) até Fuente Dé, para travessia do vale no teleférico (sujeito às
condições atmosféricas). Em pleno coração dos Picos da Europa, o teleférico de Fuente Dé, que vence
um desnível de 753m, levando o visitante até uma altitude de 1,823m em apenas 4 minutos, percorre
uma distância de 1,450m a uma velocidade de 10m/segundo. Após esta bela experiência,
continuação até ao Parador Fuente Dé ou similar, jantar e alojamento.

4º Dia – 21 Junho (Ter.) – FUENTE DÉ / POTES / LIÉBANA / SANTILLANA DEL MAR
Pequeno-almoço no hotel e saída para Potes, pequena e antiga capital dos Picos da Europa, com as
suas casas ao longo do rio, onde se pode ver a Torre do Infante, monumento medieval. Ainda no vale
de Liébana, visitaremos o Mosteiro de Santo Toribio de Liébana, antigo mosteiro beneditino do séc.
VIII, meio escondido entre as dobras orográficas do monte de Viorna, que foi sendo ampliado e
reconstruído ao longo dos séculos X a XIII e onde está guardada uma parte da Cruz Santa de Cristo.
Almoço em Potes. Após o almoço, partida para Santillana del Mar (85kms +- 2h) atravessando o
desfiladeiro de la Hermida.
Chegada a Santillana del Mar, instalação no Hotel Casona Los Caballeros 4* ou similar, jantar e
alojamento.

5º Dia – 22 Junho (Qua.) – SANTILLANA DEL MAR / UCIEDA – PARQUE NATURAL SAJA BESAYA -
LAMIÑA / BÁRCENA MAYOR / ZAMORA
Pequeno-almoço no hotel e saída de Santillana del Mar em direcção a Sul, passando por Ucieda,
povoado de agradável arquitectura rural e porta de entrada do Parque Natural Saja Besaya. Paragem
em Bárcena Mayor, onde teremos algum tempo livre para passeios, nesta vila montanhosa que é a
única aldeia residencial dentro da Reserva Saja, nos vales de Saja e Nansa. O rio Argoza atravessa este
complexo histórico-artístico, um exemplo das aldeias medievais e rurais da Cantábria. Almoço em
restaurante local. Após o almoço, continuação em direcção a Zamora, localizada à beira do rio Douro,
o qual a cinge a sul, o seu núcleo principal caracteriza-se por uma disposição alongada, sendo em boa
parte circundado por muralhas. Estas características valeram-lhe o sobrenome de “A bem cercada”.
Instalação no AC Hotel by Marriot Zamora 4* ou similar. Jantar e alojamento.

6º Dia – 23 Junho (Qui.) – ZAMORA / VALLADOLID / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção a Valladolid para almoço.
Continuação da viagem durante a tarde em direcção a Lisboa.
FIM DA VIAGEM
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Preços por pessoa: Valor Total Valor/mês*

Em Quarto Duplo 1.150 € 192 €

Suplemento Individual 170 € 29 €

Serviços Incluídos:

✓ Transporte em autocarro privativo de turismo de 49 lugares com ocupação máxima de 25 passageiros, para que 

tenham sempre a possibilidade de 1 lugar vazio ao lado do seu;

✓ 5 noites de alojamento nos hotéis mencionados (ou similares), incluindo o pequeno-almoço diário;

✓ Pensão completa durante todo o circuito, no total de 11 Refeições, incluindo água e vinho;

✓ Visitas e entradas de acordo com o itinerário: 

✓ Santuário de Covadonga;

✓ Funicular de Poncebos a Bulnes;

✓ Teleférico para Travessia do Vale de Fuente Dé;

✓ Mosteiro de Liébana;

✓ Parque Natural de Saja Besaya; 
✓ Acompanhamento por guia oficial durante toda a viagem;
✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre 

os passageiros;
✓ Bolsa e livro de viagem OASIStravel, contendo informações detalhadas sobre a viagem e o destino;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel abrangendo os habituais seguros de assistência e

cancelamento de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
✓ Taxas de turismo, serviços e Iva à taxa legal em vigor à data de 14.07.2021;
✓ Gratificações.

Serviços não incluídos:

 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras 

efectuados durante a estadia, tais como, bebidas para além das incluídas, telefonemas, mini-bar, etc.

* = 6 mensalidades de 31 Março’22 a 31 Agosto’22, facilidades de pagamento válidas para reservas até 31 Março 2022.

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasis” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu início,
com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.

http://www.oasistravel.net/
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NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da 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. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes.
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 11 Março’22: 65€; de 12 Março a 08 Abril’22: 20% do valor da viagem; de 09 Abril a 06 Maio’22:
50% do valor da viagem; a partir de 07 Maio’22 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os
custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

OASIStravel – 21.02.2022

Lisboa

http://www.oasistravel.net/

