Outubro 2020 | Sábado 17 e Domingo 18

GIRONA · TARRAGONA
PARA AQUELES QUE CHEGAM ANTES DE SEGUNDA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO,
E DESEJAM DESCUBRIR DUAS CIDADES COM MUITA HISTORIA.

GIRONA
TOUR SÁBADO, 17 DE OUTUBRO
Girona é um lugar com a tranquilidade de uma cidade
pequena mas com os atrativos das grandes cidades.
Dar um passeio tranquilo pelo centro histórico, visitar
seus monumentos e museus, caminhar tranquilamente
por suas ruas e praças.
Com uma grande história, Girona permite que você
viaje por mais de dois mil anos de história a partir de
dois recintos fortificados: a Força Vella e a expansão
medieval. A primeira corresponde à fundação romana
e a segunda à extensão das muralhas durante os
séculos XIV e XV. Os numerosos monumentos que
resistem até nossos dias conservam notáveis riquezas
artísticas.
O atrativo de Girona se completa pelo sugestivo bairro
judeu, as belas ruas e praças com pórticos, os
exultantes espaços barrocos e as construções
novecentistas de Rafael Masó.

A cidade com o bairro judeu mais bem preservado da
Europa, a cidade onde "El Perfume" foi filmado. Conta a
lenda "você só pode voltar para Girona se você beijou a
bunda da leoa".
É um dos primeiros rituais que faremos assim que
chegarmos à cidade ... Você vai querer voltar!

ITINERÁRIO
Este Tour foi pensado para aqueles que chegam na
sexta-feira, 16 de outubro, ficam em nosso hotel em
Santa Susanna , jantam lá, para descansar e sair bem
cedo no sábado, depois de um abundante
café da manhã.
Sairemos às 9h30 em direção a Girona e teremos uma
jornada de 1h30, para desfrutar de sua história, suas
lojas, praças, escadarias e a grande Catedral, com uma
das maiores naves da Europa.
Ao meio-dia você poderá almoçar em algum dos seus
restaurantes pitorescos, visitar as muralhas da cidade,
os jardins ou o "El Call" (bairro judeu) e fazer as últimas
compras.
Retornaremos por volta das 18h, para chegar ao hotel
sede, onde nos espera outro rico e abundante jantar, e
desfrutar da animação do hotel.
Um dia redondo!
MAIS INFORMAÇÕES OU OUTRAS OPÇÕES:
ADMINISTRADOR@COREARTE.ES

TARRAGONA
TOUR DOMINGO, 18 DE OUTUBRO
Declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco no
ano 2000, a sua localização nas margens do Mar
Mediterrâneo, na Costa Dorada, com praias de águas
quentes, assim como os seus centros de recreação,
tradição histórica e patrimônio artístico, fazem dela um
centro de atração turística de primeira ordem.
Sua origem remonta à antiga Tarraco romana, com mais
de 1500 anos de história. O «Conjunto Arqueológico de
Tarraco» fez Tarragona ser considerada Patrimônio da
Humanidade pela Unesco.
Tarraco (Tarragona) foi uma antiga cidade romana e
durante o Império foi uma das principais cidades
da Hispânia.
Nas margens do Mediterrâneo ficam o anfiteatro
romano e as muralhas da cidade, templos romanos, a
sua Catedral e o incrível Circo Romano, entre muitas
outras atrações.
Uma cidade cheia de história.

ITINERÁRIO
Este Tour foi pensado para quem chega sexta-feira, 16,
ou sábado, 17 de outubro, e se aloja no nosso hotel em
Santa Susanna.
Partiremos às 9:00h, logo depois do café da manhã,
para visitar as muralhas da cidade, o Circo Romano, a
Catedral, ou fazer um passeio no trem turístico.
Veremos o anfiteatro e poderemos almoçar na Pla de la
Seu (antiga Câmara Municipal) em algum dos terraços de
seus muitos restaurantes.
Então poderemos visitar a Rambla Nova e tomar um café
na varanda do Mediterrâneo e desfrutar de uma
espetacular vista panorâmica do mar.

Partiremos às 18:00h de volta ao hotel, para jantar e
descansar.

Custos
DESDE SEXTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO

Para os que chegam na sexta-feira, 16 de outubro,
temos uma inscrição que inclui 4 refeições
(jantares, nos dias 16, 17 e 18 (sexta, sábado e
domingo) e o almoço na segunda-feira, dia 19 de
outubro).
Dois lanches (1 para o tour de sábado, para Girona
e 1 no domingo, para Tarragona (lanche, água e
fruta), transporte em ônibus contratado pela
organização, com ar condicionado.
Alojamento (3 noites) com café-da-manhã :
Quarto Quádruplo 210 €
Quarto triplo 235 €
Quarto duplo 260 €
Quarto individual 320 €

DESDE SÁBADO, 17 DE OUTUBRO

Para os que chegam no sábado, 17 de outubro,
temos uma inscrição que inclui 3 refeições
(jantares, nos dias 17 e 18 (sábado e domingo)
e o almoço na segunda-feira, dia 19 de outubro).
Lanche para o tour de domingo, dia 18, para
Tarragona (lanche, água e fruta), transporte em
ônibus contratado pela organização, com ar
condicionado.
Alojamento (2 noites) com café-da-manhã:
Quarto Quádruplo 140 €
Quarto triplo 160 €
Quarto duplo 180 €
Quarto individual 220 €

Estes preços são por pessoa e em euros,
incluem os serviços antes mencionados, a
organização do tour e a equipe que acompanha
o grupo durante todo o trajeto.
Os passeios são para um mínimo de 30 pessoas
e deverão ser confirmados antes do dia 15 de
setembro de 2020.

MAIS INFORMAÇÕES OU OUTRAS OPÇÕES:
ADMINISTRADOR@COREARTE.ES

