Algarve Oriental [Dia Inteiro]

Circuitos Sightseeing : A partir de 36.00€

O Sotavento é a zona algarvia menos conhecida pelos turistas, mas talvez seja a mais especial.

Duração
Dia-inteiro

Guia
Português

Alemão

Francês

Inglês

Descrição
Venha connosco à descoberta das cidades algarvias genuínas e deslumbre-se com a riqueza desta região.
Visitaremos as recônditas vilas rústicas, edifícios antigos e monumentos repletos de história. Vamos
também apresentar-lhe a Ria Formosa, onde terá a oportunidade para fazer um cruzeiro.
Iniciaremos este passeio na capital do Algarve, a cidade de Faro. Aqui percorreremos as ruas estreitas e as
praças até chegarmos ao famoso Arco da Vila — mandado construir pelo bispo Francisco Gomes, que
supervisionou a reconstrução da cidade, após o terramoto de 1755.
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A paragem que se segue é Olhão, uma das mais antigas cidades piscatórias da região. Aqui poderá
desfrutar de um passeio pela Ria Formosa e apreciar a beleza deste famoso parque natural, habitat de
centenas de aves das mais diferentes espécies. Terá ainda tempo para explorar a fabulosa gastronomia da
região e provar o maravilhoso — e fresco! — peixe e marisco que lhe oferecem os vários restaurantes de
Olhão.
Guardamos o mais especial para o ﬁm: a encantadora cidade de Tavira. Atravessada pelo rio Gilão, Tavira é
o espelho de um Algarve de tradições, cheio de caráter e, acima de tudo, lindo. Entre os pontos a visitar,
destacamos o castelo desta cidade e a Igreja de Santa Maria do Castelo, onde poderá observar vários
estilos de arquitetura, desde o gótico e o manuelino até ao barroco e ao neoclássico. Ponto obrigatório de
passagem é também a Praça da República, que é o centro da cidade. Localizada junto ao rio e à ponte
antiga de Tavira, nela encontramos o edifício dos Paços do Concelho e um anﬁteatro a partir do qual
poderá assistir a espetáculos.

Condições
Inclui:
Pick Up (a Conﬁrmar)
Visitas Guiadas com Guia-interprete

Exclui:
Despesas Pessoais
Gratuidade

Frequência

Preços

01 de maio a 30 novembro

Praia da Luz - Quarteira
Adulto: 36€

Praia da Luz - Quarteira
• Quarta-feira • Domingo
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01 de dezembro a 30 abril
Praia da Luz - Quarteira
• Quarta-feira
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