
1º Dia – 5 Maio (Sex.) – LISBOA / SEVILHA / EL BURGO - (+/- 615 km)
Em hora e local a combinar (bem cedo), saída de Lisboa em autocarro privativo e com o/a
nosso/a guia em direção a Sevilha, com paragens técnicas durante o percurso. Chegada a Sevilha
e almoço em restaurante local. Após o almoço, visita da cidade de Sevilha.
Ficaremos a conhecer a catedral e a sua famosa Giralda, as margens do rio Guadalquivir e os
populares Bairros de Santa Cruz e Triana. Após a visita, continuação para El Burgo.
Chegada, jantar e alojamento no Hotel La Casa Grande del Burgo 3*.

2º Dia – 6 Maio (Sáb.) – EL BURGO / CAMINITO del REY
Pequeno-almoço no hotel. Saída para breve passeio pelo centro da vila de El Burgo e visita ao
famoso Caminito del Rey, a maior atracção no coração da Espanha. O desfiladeiro de Gaitanes é
uma experiência que surpreende qualquer viajante. Localizado no coração de Málaga, dentro da
Área Natural do Desfiladeiro Los Gaitanes, o famoso Caminito del Rey é uma passarela
pendurada nas paredes de um espetacular desfiladeiro formado pelo rio Guadalhorce ao
atravessar os calcários que compõem a Serra Huma. Com uma extensão de quase 8 km, irá
realizar uma experiência única de caminhar em passarelas construídas em desfiladeiros acima
de 100 metros de altura. O percurso percorre as paisagens do Sítio Natural Desfiladero de los
Gaitanes e atinge os 700 metros de profundidade. Nesta área vive um grande número de
espécies de plantas e animais como aves de montanha (abutre do Egipto, grifo ou águia de ouro
entre outros), cabra da montanha, raposas, etc... Almoço incluído. Este será sem dúvida um dia
inesquecível e repleto de emoções para quem goste de natureza e belas paisagens, sem
esquecer toda a história relacionada com o rei Alfonso XIII que desempenhou um importante
papel no desenvolvimento desta região.
No final da visita regresso ao Hotel La Casa Grande del Burgo 3*. Jantar e alojamento.

3º Dia – 7 Maio (Dom.) – EL BURGO / RONDA / ALGARVE / LISBOA (+/- 635 km)
Após o pequeno-almoço no hotel, saída do hotel em direcção a Ronda.
Assente sobre uma meseta rochosa a 739 metros acima do nível do mar, Ronda está dividida em
duas partes por um precipício conhecido como “El Tajo de Ronda” (penhasco de Ronda). Visita
desta histórica cidade com destaque para a Casa Don Bosco (exterior) e a Praça de Touros
(exterior), uma das maiores e mais antigas do mundo.
Após a visita, continuação da viagem de regresso. Paragens técnicas durante o percurso,
incluindo o almoço em restaurante local, já no Algarve. Chegada a Lisboa ao final do dia.
Fim da Viagem

À descoberta do Caminito del Rey
5 a 7 Maio 2023
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Serviços incluídos:
✓ Transporte em moderno autocarro de turismo com ar condicionado;
✓ Estadia no Hotel La Casa Grande del Burgo 3*, incluindo o pequeno-almoço diário;
✓ Pensão completa desde o almoço do 1º dia ao almoço do último dia;
✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA, à taxa em vigor à data de 21.10.2022;
✓ Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem;
✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre

os passageiros;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência,

cancelamento e interrupção de viagem, e incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;
✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 21.10.2022;
✓ Gratificações a guias locais e motorista.

Serviços não incluídos:
✓ Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras

efectuados durante a estadia, tais como, bebidas consumidas durante as refeições, telefonemas, mini-bar,
refeições não mencionadas, etc.

Documentos necessários (para cidadãos portugueses):
✓ Bilhete de Identidade ou Cartão de cidadão válido.

Preços por pessoa: Valor Total

Em quarto DUPLO 642 €

Supl. Quarto INDIVIDUAL 72 €

NOTA: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas
oscilações de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários estão sujeitos a alteração, 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 20% 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 15 Fevereiro’23: 65€ por pessoa; de 16 a 28 Fev.’23: 25% do valor da viagem; de 01 a 31 Março’23:
50% do valor da viagem; de 1 a 14 Abril’23: 75% do valor da viagem; a partir de 15 Abril’23 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.
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Alojado numa elegante mansão que data do século XVIII, este hotel está situado em envolvência natural serena, na
vila de El Burgo, na Andaluzia.

O Hotel La Casa Grande del Burgo é um estabelecimento que manteve a decoração e o estilo arquitectónico
originais, incluindo os tectos de madeira inclinados. Os quartos do hotel são de concepção tradicional, mas
alardeiam todos os confortos modernos, incluindo acesso à Internet.

Relaxe e desfrute de leitura na sala de estar com lareira ou no pátio de estilo típico andaluz.
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