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diumenge, 1 de juliol
LLEIDA – TORDESILLAS – CIUDAD RODRIGO
Sortida de bon matí, esmorzar lliure en una àrea de servei.
Dinarem a Tordesillas i continuarem fins arribar al punt de destinació, Ciudad Rodrigo
on hi podrem fer un passeig. Sopar i dormir a l’Hotel Conde Rodrigo II (***)
dilluns, 2 de juliol
CIUDAD RODRIGO – COIMBRA
Deixarem l’hotel després d’esmorzar i viarjarem fins a Coimbra.
Dinarem en un restaurant del centre e la ciutat i la visitarem. Sopar i dormir a l’Hotel
Melià (****). Hi romandrem 2 nits.
dimarts, 3 de juliol
COIMBRA – OPORTO – COIMBRA
Esmorzarem i sortirem cap a Oporto per fer-hi una visita de tot el dia en aquesta
bonica ciutat on també hi dinarem. Retorn a l’hotel de Coimbra
dimecres, 4 de juliol
COIMBRA - NAZARE – LISBOA
Deixarem l’hotel després d’esmorzar i viatjerem fins a Batalha per veure el seu
monestir. Dinarem a Nazare i continuarem el viatje fins a Lisboa. Ens allotjarem a
l’Hotel Barcelona (****). Hi romandrem 4 nits.
dijous, 5 de juliol
LISBOA
Esmorzarem i dedicarem el matí per visitar la ciutat amb guia i la tarda lliure per
passejar-la i disfrutar-la. Sopar i dormir.
divendres, 6 de juliol
LISBOA
Esmorzarem i sortirem per visitar les rodalies de Lisboa (Cascais, Estoril, Sintra).
Dinarem durant la visita i retorn a Lisboa per sopar i dormir.
dissabte, 7 de juliol
LISBOA – EVORA – CACERES
Deixarem l’hotel desprès d’esmorzar i sortirem cap a Evora per fer una panoràmica de
la ciutat. Dinarem durant el viatge. Arribarem a Caceres i ens allorjarem a l’hotel
Barceló V Centenario (****).
diumenge, 8 de juliol
CACERES – SIGÜENZA – LLEIDA
Deixarem l’hotel a primera hora del matí per fer el viatge de retorn. Pararem a dinar a
Sigüenza i arribarem a Lleida cap al tard.
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