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Soluções criativas para viagens inesquecíveis 

Itinerário  

1º Dia – 1 de Junho de 2018 – Lisboa/Ponte Vedra/Vigo 

Em hora e local a determinar, saída em autocarro de turismo em direcção a Vigo, Espanha. Realização de 

paragens técnicas durante o percurso e paragem no Porto para recolha dos passageiros. 

Continuação do percurso para Ponte Vedra. Chegada e almoço em restaurante local.  

Da parte da tarde, visita panorâmica da cidade com guia local. 

Ao final do dia, continuação da viagem até Vigo. Chegada ao Hotel Zenit Vigo 4**** ou similar. Formalidades de 

check-in e distribuição dos quartos. Jantar e alojamento.  

 

2º Dia – 2 de Junho de 2018 – Ilhas Cies 

Pequeno-almoço no Hotel e saída para o Porto de Vigo para a travessia para as Ilhas Cies, feita por 

embarcações.  

As Ilhas Cies são consideradas o Tesouro da Ria de Vigo, bastante valorizadas pela sua Natureza e pelas suas 

praias. São um arquipélago composto por três ilhas, Monte Agudo, O Faro e San Martiño que juntas compõem o 

Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Ilhas do Atlântico. Tempo e almoço livre.  

Ao final do dia, travessia de regresso para Vigo. Jantar e alojamento.  

 

3º Dia – 3 de Junho de 2018 – Vigo/Lisboa 

Pequeno-almoço no Hotel e saída para visita panorâmica da cidade com guia local. Almoço em restaurante 

local.  

Em hora a determinar, encontro no Hotel para formalidades de check-out e saída em autocarro de turismo em 

direcção a Lisboa. Realização de uma paragem no Porto e de paragens técnicas durante o percurso. 

Chegada a Lisboa ao inicio da noite.  

 

    Fim da viagem e dos nossos serviços  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Soluções criativas para viagens inesquecíveis 

Preços 

INCLUINDO 

 Autocarro de Turismo para o percurso mencionado no itinerário;  

 Estadia de 2 noites no Hotel Zenit Vigo 4**** ou similar, com meia pensão incluída, sem bebidas; 

 Visita Panorâmica à cidade de Ponte Vedra com guia local  

 Visita Panorâmica à cidade de Vigo com guia local 

 Travessia de barco de Vigo até  às Ilhas Cies 

 2 almoços em restaurante local sem bebidas incluídas;   

 Seguro de viagem; 

 Taxas hoteleiras, serviço e Iva em vigor à data de 01/09/2017;  

 Acompanhamento de um representante Abreu durante toda a viagem.  

 

EXCLUINDO 

X Extras de carácter particular (bebidas às refeições, telefonemas, bar, lavandaria, etc.); 

X Tudo o que não estiver devidamente mencionado como incluído no programa. 

 

Preço por pessoa Em Quarto Duplo  Em Quarto Single 

Mínimo 20 Participantes 320,00€ 440,00€ 

Mínimo 30 Participantes 270,00€ 380,00€ 

Mínimo 40 Participantes 240,00€ 355,00€ 



Soluções criativas para viagens inesquecíveis 

Hotel Incluído na Proposta  

HOTEL ZENIT VIGO **** 

https://vigo.zenithoteles.com/pt/ 

  

Este moderno hotel está localizado no centro de Vigo, no centro comercial entre as 2 principais avenidas da cidade, Gran Vía e Urzaiz. 

Possui elegantes quartos com acesso Wi-Fi gratuito. 

O Zenit Vigo fica apenas a 10 minutos a pé do Mercado Piedra e do passeio marítimo, e a apenas 5 minutos a pé do centro comercial El 

Corte Inglés. 

Este hotel de estilo urbano dispõe de um restaurante gourmet, Restaurante Lisboa, especializado em pratos típicos da região da Galiza 

circundante. Também existe um café que serve bebidas e snacks durante todo o dia. 

Os quartos climatizados possuem piso em parquet, uma decoração contemporânea e uma televisão de ecrã plano com canais por 

satélite.  

 

https://vigo.zenithoteles.com/pt/
https://vigo.zenithoteles.com/pt/
https://vigo.zenithoteles.com/pt/
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Informações Importantes  

1 - Ao momento da elaboração da presente proposta, não se encontram efectuadas quaisquer tipo de reservas e/ou bloqueios provisórios.  

 

2 - O Programa está sujeito às Condições Gerais das viagens Abreu S.A.  

 

3 - Todos os horários de visitas e saídas do hotel/restaurantes serão informados/confirmados localmente.  

 

4 - Poderão existir alterações às visitas/actividades programadas, no entanto, a existirem, estas alterações não descaracterizam o programa 

de viagem.  

 

5 - Todos os valores deverão ser reconfirmados, no momento da efectivação real da reserva. 

 

6 – Os valores apresentados, nomeadamente os relativos a taxas de aeroporto, poderão ser alterados até à data de emissão dos respectivos 

títulos de transporte. 

 

7 – Os valores apresentados, quando contratados em moeda que não o Euro, poderão sofrer alterações derivadas das flutuações dos 

mercados cambiais. O presente orçamento/programa foi elaborado com base no Euro 

 

8 – Obrigatoriedade dos passageiros viajarem com passaporte válido com pelo menos 6 meses de validade após o inicio da viagem 
 


