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PUNTA UMBRIA 

6 DIAS VIAGEM – MAIO 17 A 22 

                               JUNHO 7 A 12                   
 
 

1º DIA – A. METROPOLITANA DE LISBOA ou PORTO ou COIMBRA | PUNTA UMBRIA 
Saída de local e hora a indicar e viagem com destino a Punta Umbria, com pausas no percurso e almoço livre 
em local a indicar de acordo com local de saída. Chegada check in e instalação no HOTEL PATO AMARILLO 4*. 
Jantar e alojamento. 
 
2º DIA – PUNTA UMBRIA | HUELVA | PUNTA UMBRIA 
Estada no hotel em regime de pensão completa 
Manhã destinada ao reconhecimento da zona envolvente à unidade hoteleira, manhã livre e Almoço. 
De tarde, viagem até Huelva, cidade portuária no sudoeste de Espanha, na foz dos rios Odiel e Tinto. A norte 
do centro encontra-se a capela caiada do Santuário de Nuestra Señora de la Cinta, que data do século XV. O 
Museu de Huelva apresenta uma extensa colecção arqueológica. A Catedral de Huelva possui uma fachada 
barroca impressionante. A estátua do explorador Cristóvão Colombo contempla a Plaza de las Monjas, ladeada 
por palmeiras. Após tempo livre para desfrutar, regresso ao hotel, jantar e alojamento 
 
3º DIA – PUNTA UMBRIA | VILA REAL SANTO ANTONIO | PUNTA UMBRIA 
Estada no hotel em regime de pensão completa 

Manhã livre para exponenciar tudo que este hotel nos oferece. Almoço. De tarde, saída para passeio a Vila Real 
de Santo Antonio, situa-se á margem direita do Rio Guadiana, foi construída em 1774 em menos de dois anos 
sobre o areal junto à foz do Guadiana. Marquês de Pombal queria firmar, frente a Aiamonte a presença 
portuguesa na foz do guadiana, controlando o comércio neste importante ponto de fronteira e desenvolver as 
pescas, onde mais tarde nasce a indústria conserveira. 

Na construção optou pelo estilo pombalino que transmite simplicidade e funcionalidade, impondo 
uma sobriedade racional reflectindo o espírito iluminista que já presidira na reconstrução de Lisboa após o 
terramoto. Actualmente, a cidade encontra-se virada para o comércio e turismo, tendo o privilégio de se 
encontrar na foz do Guadiana (a nascente), junto à praia (a sul), ao pinhal  (a poente) e à Reserva Natural do 
Sapal (a norte). Preserva, no entanto, a cultura de produtos hortícolas e a pesca da sardinha e do atum. No centro 
de Vila Real de Santo António coexistem diversos monumentos, de entre os quais se destaca a Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Encarnação, construída no séc. XVIII, o Obelisco, mandado construir no centro da praça da 
vila, também no séc. XVIII, e o Centro Cultural António Aleixo. Regresso à unidade hoteleira para jantar e 
alojamento. 

 
4º DIA – PUNTA UMBRIA | SEVILHA | PUNTA UMBRIA 
Estada no hotel em regime de meia pensão 
Pequeno-almoço e saída em direcção a maravilhosa cidade de Sevilha, chegada e panorâmica com orientação 
do nosso assistente desta deslumbrante e carismática cidade, de onde destacamos; Ponte de Triana, Torre de 
Ouro, Praça de Espanha, Catedral e o famoso parque Maria Luísa. Almoço em restaurante local no 
Palácio/Páteo Andaluz. Tempo livre para desfrutar e em hora a indicar a meio da tarde, regresso ao nosso 
hotel, jantar e alojamento. 



 
 

Rua Prof. Correia de Araújo, 593 Loja 24 | 4200-025 Porto | Telf: 225081240  
Lisboa | Telf: 217900610  

Rua Dr. Bernardo Albuquerque, 66 A Loja | 3000-071 Coimbra | Telf: 239044542 
E-mail: geral@flashviagens.com | www.flashviagens.com       RNAVT Nº 2094 

 

 
 

 
 
 
5º DIA – PUNTA UMBRIA |MATALASCANHAS | PUNTA UMBRIA 
Estada no hotel em regime de pensão completa 
Manhã livre. Após o almoço, saída para visita ao Parque Nacional Doñana. A excursão clássica começa em El 
Rocío. Os primeiros minutos são destinados a conhecer as principais ruas da vila popular, passando em 
frente ao eremitério e fazendo um pequeno resumo das influências culturais, patrimoniais e folclóricas das 
celebrações que são comemoradas em comemoração ao Paloma Blanca e tudo mais isso a rodeia. Nossas 
visitas são feitas na parte norte do Parque Nacional de Doñana, visitando os dois ecossistemas mais 
importantes de Doñana: a floresta e o pântano. Regresso ao hotel, Jantar e alojamento. 

 
6º DIA – PUNTA UMBRIA | LOCAL DE SAIDA 
Pequeno-almoço e almoço no hotel. A hora a indicar, saída com destino ao local de saída, com pausas para 
descanso no percurso. 
 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS / CONDIÇÕES DA VIAGEM 

 
Preço por pessoa base quarto duplo, de acordo com numero de participantes; 
 
SAIDA DE AEREA METROPOLITANA DE LISBOA 
Base 35 PAX -------------------------------------------------------------  360,00 € 
Suplemento para viagem com estada em quarto individual --- 120,00 € 
 
 
SAIDA DE AEREA METROPOLITANA DE PORTO 
Base 35 PAX -------------------------------------------------------------  380,00 € 
Suplemento para viagem com estada em quarto individual --- 120,00 €  
 
 
SAIDA DE AEREA METROPOLITANA DE COIMBRA 
Base 35 PAX -------------------------------------------------------------  380,00 € 
Suplemento para viagem com estada em quarto individual --- 120,00 €  
 
1 Lugar grátis em cada grupo de 40 pagantes 
 
Obs; Se desejar sair de outro local em Portugal ou em data diferente da apresentada, solicitámos por favor 
nos contacte, para agilizar todos os detalhes para a efectivação da viagem. 
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Os preços incluem: 
 

 Viagem em luxuoso autopullman, durante todo do percurso.  

 Estadia conforme programa, base quarto duplo em REGIME pensão completa, no HOTEL PATO 
AMARILLO 4*,  

 Refeições de acordo com programa, com menus de grupo pré determinados de acordo com a 
gastronomia local, com pratos fixos e bebidas incluídas;     

 Visitas indicadas  

 Animação diária no hotel 

 Seguro Viagens, com inclusão de cancelamento e interrupção de viagem 

 Assistência durante toda a viagem de delegado Flash 

 Assistência telefónica 24 horas; 

 Condições gerais de acordo com nossa programação Europa. 

Excluindo: Todos os serviços não indicados, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis e restaurantes. 

 

 

O Pato Amarillo está a 70 metros da Praia de Punta Umbria, a 20 minutos de carro de Huelva. Situado numa 
área ajardinada, oferece acesso Wi-Fi gratuito, 2 piscinas exteriores e quartos com varandas privadas. 

Os quartos climatizados do Hotel Pato Amarillo têm televisão com ecrã plano, cofre e mini-bar. A casa de 
banho privada está equipada com um secador de cabelo. 

O hotel alberga um restaurante buffet com cozinha espectáculo. Também dispõe de um café com 
esplanada e um snack-bar com música ao vivo. O restaurante com churrasco abre nos meses de Verão. 

O hotel dispõe de uma sala de jogos com mesa de bilhar, parque infantil e mini-clube. 

Existe também uma recepção aberta 24 horas por dia e um balcão de turismo. O estacionamento encontra-
se disponível no local, mediante um custo adicional. O Campo de Golfe Nuevo Portil situa-se a 10 minutos 
de carro do hotel e a fronteira com Portugal está apenas a 40 minutos. 

MADRID / PENISCOLA / SEGOVIA 
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 Praia, Natureza e Cultura   

7 Dias de viagem – 24 A 30 Maio 21 

                                        13 A 19 Setembro 21 
 
1º Dia – A. METROPOLITANA DE LISBOA ou PORTO ou COIMBRA / SALAMANCA / MADRID 
Saída às 07h00 de locais a indicar em Porto ou Lisboa e viagem com destino a Coimbra, onde se reúnem os grupos com 
breve pausa e prosseguindo depois por A25, Vilar Formoso (pausa), Ciudad Rodrigo e Salamanca, uma das cidades 
espanholas mais ricas em monumentos, da Idade Média, do Renascimento e das épocas clássica e barroca. Almoço em 
restaurante local. De tarde, breve pausa e continuação da nossa viagem (pausa no percurso) com destino a capital de 
Espanha e a sempre emblemática Madrid. Instalação no hotel, jantar e alojamento. 
 
 
2º Dia – MADRID/ TARANCON / PENISCOLA   
Pequeno-almoço no hotel. Partida com destino a Tarancon, nobre cidade cuja a posição, na fronteira com Toledo e a zona 
oeste de La Alcarria, torna esta cidade um importante centro de comunicações rodoviárias e ferroviárias. O conjunto 
urbano, a igreja de La Asunción e os palácios do Duque de Riansares e a casa dos Paradas, exemplos das maravilhas 
existentes no município, são testemunhas silenciosas da sua história. Almoço em restaurante local. De tarde, continuação 
por A3 em direcção a Peniscola, com pausa no percurso. Chegada, instalação no Gran Hotel Peniscola 4*, jantar e 
alojamento. 
 
3º Dia – PENISCOLA  
Estada no hotel em regime de pensão completa 
Nestes dias que aqui vamos passar, podemos aproveitar para descansar em passeios junto á praia, utilizar as infra-
estruturas deste magnifico hotel, que coloca a nossa disposição ou visitar esta encantadora cidade, com belas ruas 
semicobertas que vão até o impressionante castelo na parte mais alta da colina. Pode encontrar muitas lojas de 
artesanato, lojas de moda, souvenirs e pequenos bares e restaurantes com terraços e vistas incríveis do Mar 
Mediterrâneo. Recomenda-mos totalmente caminhar por estas belas ruas estreitas e descobrir seus segredos. Você vai 
pensar imediatamente em uma típica vila grega, já que todas as casas, lojas e bares são pintados de azul e branco - por 
isso tem uma semelhança marcante com lugares como Santorini ou Mykonos. 
 
A Cidade Velha de Peñíscola 
 
Há também muitos pontos de referência que pode ver dentro da Cidade Velha de Peñíscola, então aconselhamos dar-lhe 
algumas informações e detalhes sobre o passeio que é uma obrigação dentro da cidade velha. A antiga entrada para a 
cidade murada é o Portal de Sant Pere, onde começa o passeio. Uma das primeiras paradas é El Bufador, que é um túnel 
natural dentro da rocha que corre dentro do penhasco e leva ao centro da cidade. Um pouco mais tarde, encontra o belo e 
interessante Museu del Mar, uma homenagem à tradição marítima. É uma antiga fortificação na qual canhões de 
artilharia. Continuando a descoberta, chega à Casa de las Conchas, uma casa completamente coberta de conchas com  
uma lenda escondida atrás. Depois desta casa original, vai encontrar o ponto alto do passeio, o imponente castelo de 
Peñíscola, onde pode observar, fotos, gravuras, desenhos e meios audiovisuais procuram preservar o património cultural. 
 
 
4º Dia – PENISCOLA 
Estada no hotel em regime de pensão completa 
 
5º Dia – PENISCOLA 
Estada no hotel em regime de pensão completa 
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6º Dia – PENISCOLA / VALENCIA / SEGÓVIA 
Pequeno-almoço e curta viagem até Valencia, cidade portuária que fica na costa sudeste da Espanha, onde o rio Túria 
encontra o Mar Mediterrâneo. Ela é conhecida pela Cidade das Artes e das Ciências, com estruturas futuristas entre as 
quais estão um planetário, um oceanário e um museu interactivo. Valência também tem diversas praias, algumas delas no 
Parque Albufeira, uma reserva pantanosa nas proximidades com um lago e trilhas para caminhada. Tempo livre e almoço 
em restaurante local. De tarde, viajamos em direcção a Segóvia, com pausa no percurso. Chegada, instalação no hotel, 
jantar e alojamento. 
 
7º Dia – SEGÓVIA / LOCAL DE SAIDA 
Pequeno-almoço. Ao início da manhã, iniciamos nesta maravilhosa cidade, visita com orientação de guia local, nesta que 
é conhecida internacionalmente pelo aqueduto romano. Destacam-se igualmente a catedral e alcázar/Palácio Real / 
entrada incluída. O clima é mediterrânico continental, frio e parcialmente seco, resultado da elevada altitude. A 
proximidade com o sistema central e sua distância da costa, a temperatura média anual é de 12°C, com mínimas em 
Dezembro de -14°C e máximas em Julho de 34°C; a precipitação anual é de 520 mm por ano. A vegetação é 
predominantemente pinheiro negro, pinheiro manso, carvalho, faia, giestas e zimbros e paisagens em pousio. Finda a 
visita, almoço em Restaurante local. De tarde, viagem em 
direcção a Vilar Formoso (com pausa no percurso), A25 e chegada ao fim do dia ao local de saída.  
 

 
Fim dos nossos serviços / Condições da viagem 

 
Preço por pessoa base quarto duplo, de acordo com numero de participantes; 
 
SAIDA DE AEREA METROPOLITANA DE LISBOA 
Base 35 PAX -------------------------------------------------------------  580,00 € 
Suplemento para viagem com estada em quarto individual --- 120,00 € 
 
 
SAIDA DE AEREA METROPOLITANA DE PORTO 
Base 35 PAX -------------------------------------------------------------  550,00 € 
Suplemento para viagem com estada em quarto individual --- 120,00 €  
 
 
SAIDA DE AEREA METROPOLITANA DE COIMBRA 
Base 35 PAX -------------------------------------------------------------  550,00 € 
Suplemento para viagem com estada em quarto individual --- 120,00 €  
 
1 Lugar grátis em cada grupo de 40 pagantes 
 
Obs; Se desejar sair de outro local em Portugal ou em data diferente da apresentada, solicitámos por favor 
nos contacte, para agilizar todos os detalhes para a efectivação da viagem. 
 

Os preços incluem: 
 

 Autocarro de turismo para todo o percurso de Porto a Porto conforme itinerário.  
 Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço (buffet continental) em 

hotéis 4*  
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 Pensão completa (almoço do 1º dia ao almoço do 7º dia), com menus de grupo pré determinados de 
acordo com a gastronomia local, com pratos fixos, com jantares realizados nos Hotéis e os almoços serão 
realizados em restaurantes locais e ou Hotéis, incluindo bebidas (água e ou vinho)  

 Delegado  acompanhante Flash Viagens ; 
 Todas as visitas e entradas mencionadas no itinerario com Guias locais em língua espanhola; 
 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem 

conforme apolices que juntamos em anexo; 
 Assistência telefónica 24 horas. 
 Condições gerais de acordo com nossa programação Europa. 

 
Excluindo: 
 
Extras de caracter pessoal na viagem, hoteis e restaurantes. 

 
 

O NOSSO HOTEL EM PENISCOLA 

Gran Hotel Peñiscola,  está localizado na famosa Praia de Peñíscola, no passeio marítimo. Disponibiliza um 
extenso spa, uma piscina exterior e acesso Wi-Fi gratuito. 

Os quartos possuem ar condicionado e uma varanda. Os hóspedes beneficiam de uma lavandaria self-
service com máquinas de lavar roupa e máquinas de secar roupa. 

A área de spa inclui uma piscina aquecida, sauna, banho de vapor e banheiras de hidromassagem, todas 
acessíveis mediante um custo adicional. Também estão disponível uma variedade de tratamentos de saúde 
e beleza, mediante um custo adicional. 

Tem um restaurante de estilo buffet com cozinha espectáculo. No Gran Hotel Peñiscola, encontrará um 
restaurante que serve cozinha mediterrânea. Também existe um café-bar e entretenimento nocturno ao 
vivo. 

Os hóspedes podem desfrutar de um passeio ao longo da praia, em direcção ao encantador centro 
histórico de Peníscola, a 3 km. A Reserva Natural do Delta do Ebro encontra-se a 45 minutos de carro.   
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ISLA CANELA 

6 DIAS VIAGEM – JUNHO 1 A 6 

                                                                         OUTUBRO 2 A 7                                                         
 
 

1º DIA – A. METROPOLITANA DE LISBOA ou PORTO ou COIMBRA | ISLA CANELA 
Saída de local e hora a indicar e viagem com destino a Isla Canela, com pausas no percurso e almoço livre em 
local a indicar de acordo com local de saída. Chegada check in e instalação no HOTEL PLAYACANELA 4*. Jantar 
e alojamento. 
 
2º DIA – ISLA CANELA | HUELVA | ISLA CANELA 
Estada no hotel em regime de pensão completa 
Manhã destinada ao reconhecimento da zona envolvente à unidade hoteleira, manhã livre e Almoço. 
De tarde, curta viagem até Huelva, cidade portuária no sudoeste de Espanha, na foz dos rios Odiel e Tinto. A 
norte do centro encontra-se a capela caiada do Santuário de Nuestra Señora de la Cinta, que data do século XV. 
O Museu de Huelva apresenta uma extensa colecção arqueológica. A Catedral de Huelva possui uma fachada 
barroca impressionante. A estátua do explorador Cristóvão Colombo contempla a Plaza de las Monjas, ladeada 
por palmeiras. Após tempo livre para desfrutar, regresso ao hotel, jantar e alojamento 
 
3º DIA – ISLA CANELA | VILA REAL SANTO ANTONIO | ISLA CANELA 
Estada no hotel em regime de pensão completa 

Manhã livre para exponenciar tudo que este hotel nos oferece. Almoço. De tarde, saída para passeio a Vila Real 
de Santo Antonio, situa-se á margem direita do Rio Guadiana, foi construída em 1774 em menos de dois anos 
sobre o areal junto à foz do Guadiana. Marquês de Pombal queria firmar, frente a Aiamonte a presença 
portuguesa na foz do guadiana, controlando o comércio neste importante ponto de fronteira e desenvolver as 
pescas, onde mais tarde nasce a indústria conserveira. 

Na construção optou pelo estilo pombalino que transmite simplicidade e funcionalidade, impondo 
uma sobriedade racional reflectindo o espírito iluminista que já presidira na reconstrução de Lisboa após o 
terramoto. Actualmente, a cidade encontra-se virada para o comércio e turismo, tendo o privilégio de se 
encontrar na foz do Guadiana (a nascente), junto à praia (a sul), ao pinhal  (a poente) e à Reserva Natural do 
Sapal(a norte). Preserva, no entanto, a cultura de produtos hortícolas e a pesca da sardinha e do atum. No centro 
de Vila Real de Santo António coexistem diversos monumentos, de entre os quais se destaca a Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Encarnação, construída no séc. XVIII, o Obelisco, mandado construir no centro da praça da 
vila, também no séc. XVIII, e o Centro Cultural António Aleixo. Regresso à unidade hoteleira para jantar e 
alojamento. 

 
4º DIA – ISLA CANELA | SEVILHA | ISLA CANELA 
Estada no hotel em regime de meia pensão 
Pequeno-almoço e saída em direcção a maravilhosa cidade de Sevilha, chegada e panorâmica com orientação 
do nosso assistente desta deslumbrante e carismática cidade, de onde destacamos; Ponte de Triana, Torre de 
Ouro, Praça de Espanha, Catedral e o famoso parque Maria Luísa. Almoço em restaurante local no 
Palácio/Páteo Andaluz. Tempo livre para desfrutar e em hora a indicar a meio da tarde, regresso ao nosso 
hotel, jantar e alojamento. 
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5º DIA – ISLA CANELA |CASTRO MARIM | ISLA CANELA 
Estada no hotel em regime de pensão completa 
Manhã livre. Após o almoço, saída para visita da Vila de Castro Marim é um incontornável marco histórico, a 
confirmá-lo está o seu majestoso castelo e a sua posição estratégica que permitia excelentes acessos, quer por 
terra ou mar. Umas das visitas que não pode deixar de fazer são à Reserva Natural do Sapal, onde se pode 
apreciar toda a beleza singular da sua fauna e flora. A grande maioria das habitações mantém-se intacta face 
ao fenómeno urbanístico, o que permite usufruir em pleno de toda a história do Concelho. 
As suas características raianas, que nos levam ao Rio Guadiana, convidam-nos a um passeio de barco, único e 
imperdível. Castro Marim é uma vila completa, que nos oferece as praias, a serra e o rio. Não se pode 
contornar a gastronomia, que conta com o mais fresco peixe e marisco. Regresso ao hotel, Jantar e 
alojamento. 
 
6º DIA – ISLA CANELA | LOCAL DE SAIDA 
Pequeno-almoço e almoço no hotel. A hora a indicar, saída com destino ao local de saída, com almoço livre em 
circuito e pausas para descanso. 
 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS / CONDIÇÕES DA VIAGEM 

 

Preço por pessoa base quarto duplo, de acordo com numero de participantes; 
 
SAIDA DE AEREA METROPOLITANA DE LISBOA 
Base 35 PAX -------------------------------------------------------------  495,00 € 
Suplemento para viagem com estada em quarto individual --- 120,00 € 
 
 
SAIDA DE AEREA METROPOLITANA DE PORTO 
Base 35 PAX -------------------------------------------------------------  510,00 € 
Suplemento para viagem com estada em quarto individual --- 120,00 €  
 
 
SAIDA DE AEREA METROPOLITANA DE COIMBRA 
Base 35 PAX -------------------------------------------------------------  510,00 € 
Suplemento para viagem com estada em quarto individual --- 120,00 € 
 
         Em todas as opções, REDUÇÃO de 60,00 € para 3ª pessoa, sempre e quando compartilhe quarto com dois 

adultos 
 
1 Lugar grátis em cada grupo de 40 pagantes  
 
Obs; Se desejar sair de outro local em Portugal ou em data diferente da apresentada, solicitámos por favor 
nos contacte, para agilizar todos os detalhes para a efectivação da viagem. 
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Os preços incluem: 
 

 Viagem em luxuoso autopullman, durante todo do percurso.  

 Estadia conforme programa, base quarto duplo em regime de pensão completa, no HOTEL 
PLAYACANELA 4*,  

 Refeições de acordo com programa, com menus de grupo pré determinados de acordo com a 
gastronomia local, com pratos fixos e bebidas incluídas;     

 Visitas indicadas  

 Animação diária no hotel 

 Seguro Viagens, com inclusão de cancelamento e interrupção de viagem 

 Assistência durante toda a viagem de delegado Flash 

 Assistência telefónica 24 horas; 

 Condições gerais de acordo com nossa programação Europa. 

Excluindo: Todos os serviços não indicados, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis e restaurantes. 

  

Este impressionante hotel, de estilo árabe, está localizado em Punta del Moral e dispõe de quartos 
coloridos com varandas mobiladas. Rodeadas por palmeiras, as piscinas exteriores dispõem de escorregas 
aquáticos e pontes. 

Localizado junto à praia na Costa de la Luz, o Playacanela dispõe de uma banheira de hidromassagem e de 
uma piscina interior. Minigolfe e ténis de mesa também estão disponíveis. 

O restaurante buffet serve cozinha internacional e encontra-se aberto para o pequeno-almoço, almoço e 
jantar. O Hotel Playacanela dispõe de diversos bares. 

O Hotel Playacanela situa-se entre a fronteira de Portugal com Aiamonte. Vila Real De Santo António 
encontra-se a 20 km. 

 


