Costa del Sol e
Axarquia
3 DIAS

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA

Nerja

NERJA, FRIGILIANA, TORROX, TORRE DEL MAR, VELEZ, MALAGA,
TORREMOLINOS, BENALMADENA, MIJAS, FUENGIROLA,
MARBELHA, PUERTO BANUS, RONDA, SEVILHA
1º DIA

LISBOA / REGIÃO DA AXARQUIA
MÁLAGA / TORREMOLINOS

Saída na vespera pelas 23h00 dos locais de embarque, em moderno
autocarro de turismo em direção ao sul de Espanha, à COSTA DEL SOL,
com chegada durante a manhã a NERJA (localizada no sopé da Serra de
Almijara) a capital da AXARQUIA e denominada “Varanda da Europa”.
Passeio a pé percorrendo o bonito centro da cidade, por Praça de
Espanha, na Calle Carmen a Câmara Municipal e chegada ao Balcão da
Europa para contemplar uma das mais belas panorâmicas do
Mediterraneo, da cidade e suas bonitas praias. Continuamos pela
Axarquia, para FRIGILIANA (visita a esta vila encantadora a descobrir
nas suas ruas típicas muito floridas), TORROX. Tipicamente Andaluz, de
belas praias e monumentos (visita). TORRE DEL MAR, VÉLEZ (visita a
este encantador centro turístico, a conhecer o centro histórico). Almoço
em restaurante no percurso. Prosseguimos para MÁLAGA, onde
realizamos visita panorâmica admirando exteriormente a Catedral
(com paragem para fotos), La Malagueta (famosa Plaza de Touros),
Alcazaba de Malaga (paragem para fotos), terminando com a subida
ao Castelo de Gibralfaro, para contemplar uma deslumbrante paisagem
da cidade e do mar Mediterraneo. Continuação para TORREMOLINOS,
onde realizamos panoramica da cidade e suas bonitas praias. Partida
depois para o hotel. Jantar e alojamento.

2º DIA

3º DIA

MARBELHA / PUERO BANUS / RONDA
SEVILHA / LISBOA

Pequeno almoço. Manhã livre para bons banhos numa famosa praia.
Almoço no hotel. Após o almoço deixamos o hotel, e realizando um bonito
circuito pela Costa del Sol, para chegar a MARBELHA, um dos centros
turísticos mais importantes da Costa del Sol. Realizamos um passeio a pé
pelo centro histórico da cidade, pela Praza de Los Naranjos, de ruas muito
estreitas, de Praças com belos recantos e casas típicas muito floridas, de
sabor tipicamente andaluz. Continuamos por SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA,
e no percurso admirar as casas e propriedades de multimilionários, alguns
deles mundialmente famosos. Chegada a PUERTO BANUS, o principal foco
de atração turística de Marbelha, um complexo tuistico de grande luxo,
organizado à volta de uma das marinas mais elegantes da Europa. Tempo
para visitas. Partida depois para RONDA. Uma das cidades com uma das
localizações mais espetaculares de toda a Espanha, ergue-se sobre uma
maciça saliencia rochosa com precipicios calcários dos dois lados. Tempo
para visita à ponte nova, ponte velha, Igreja Matriz, etc. Prosseguimos para
SEVILHA, onde realizamos visita panorâmica seguido de tempo livre para a
compra de recordações, com uma bela perspetiva da cidade. Em hora a
indicar, inicamos a viagem de regresso a LISBOA aos locais de origem.

BENALMADENA / MIJAS / FUENGIROLA

RNAVT 3864

Após o pequeno almoço, continuamos o nosso bonito circuito por
BENALMADENA, panorâmica admirando a praia, a belíssima Marina e
Puerto (paragem para fotos). Prosseguimos para FUENGIROLA, onde à
chegada realizamos um interessante passeio em TREM TURÌSTICO
percorrendo a cidade desde as ruinas romanas até ao zoológico Bioparc,
admirando o porto, a marina e o centro comercial entre outros. Paragem
para fotos. Subimos depois a bonita Serra de Mijas, para chegar ao
pueblo de MIJAS (encantadora povoação típica da época árabe, de
ruas estreitas, casas brancas e jardins muito cuidados e vários
monumentos de interesse. Visita à Ermida da Virgem de la Peña, a
típica Praça de Touros, a Calle Los Caños, Plaza de la Constitucion,
miradouro Virgem de la Peña, e um dos principais atrativos turísticos,
os “Burros-Taxis” que constituem um peculiar meio de transporte e
fazem as delícias dos turistas. (Opcionalmente, realize um pequeno
passeio). Após a visita, regresso ao hotel para o almoço. Tarde livre para
compras ou atividades pessoais.
Jantar e alojamento no hotel.

Mijas - Burro Taxi

Frigiliana

INCLUÍ
Viagem em autocarro de turismo, guia acompanhante, estadia de 2 noites de
hotel, todas as refeições desde o almoço do 1º dia ao almoço do 3º dia,
incluindo vinho e água, trem turistico em Fuengirola, excursões indicadas no
programa, seguro de assistência em viagem, taxas de turismo e IVA.
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