FEVEREIRO 2019
Comunicado
de Actividades

CAMINITO DEL REY, SEVILHA, CÓRDOBA,
MÁLAGA E RONDA

O STEC organiza, juntamente com a agência de
viagens DABUS, entre os dias 29 de Junho e 2
de Julho, um percurso cheio de aventura.
Se gostas de convívio, caminhar e de cultura vem
connosco nesta incrível viagem. Vão ser quatro dias em
Espanha com visita a Sevilha, Córdoba, Málaga e Ronda.
Mas o verdadeiro ponto alto da viagem vai ser percorrer o incrível “Caminito del Rey” um percurso de
cortar a respiração, construído num desfiladeiro de
mais de 100 metros de altura. São quase 8km de pura
adrenalina com paisagens fascinantes que prometem
uma experiência única e inesquecível.

29 de Junho a 2 de Julho
Inscrições até 15 de Março

Garante a tua participação.
Nº sócio

CAMINITO DEL REY, SEVILHA,
CÓRDOBA, MÁLAGA E RONDA

CO NSULTA o PROGR AM A NO VER SO ►
PROGRAMA
LOCAL DE EMBARQUE a 29/06/2019:
Delegação do Porto STEC: 04h00
Coimbra: 05h00
Lisboa (Gare do Oriente): 07h30
29/06: Sevilha (Centro Histórico e Praça de Espanha)
30/06: Córdoba (Centro Histórico, Jardins e Mesquita Árabe)
01/07: Caminito del Rey e Málaga
02/07: Ronda
Chegada prevista a 02/07/2019:
19h00 Lisboa, 22h00 Porto

PREÇOS por pessoa em quarto duplo:
Sócios do STEC: € 200
Sócio + Acompanhante não sócio: € 410
Não sócio: € 230
Crianças até 12 anos: € 100
Suplemento de quarto single: 25€
O preço inclui:
Transporte em autocarro de turismo e Guia de Viagem
durante todo o percurso, alojamento em hotel de 3* com
Meia Pensão (Pequeno-almoço e Jantar) em 3 noites,
Almoço do 3º dia, entrada no Caminito Del Rey e Mesquita
de Córdoba, Seguro.

Nome
Local de trabalho
Telefone / Telemóvel de contacto
E-mail

Nº de crianças

Nº de adultos incluindo o sócio
Valor total da Inscrição

€

NOTA: O pagamento pode ser efetuado em quatro tranches mensais
(podem ser cheques pré-datados, de 25% do valor final cada um, com as
datas de 26/3, 26/4, 26/5 e 26/6/2019).

Contactos / Informações STEC
223 389 076 - 933 512 514 - 933 512 691
Por favor, preencha o formulário e envie por:
- E-mail - joana.rodrigues@stec.pt
- Correio Interno Secretariado Sindical STEC
Edifício Sede CGD
Av. João XXI – 1º Piso

- CTT STEC
Largo Machado de Assis, Lote-A
1700-116 LISBOA

Comunicado de Actividades
FEVEREIRO 2019

CAMINITO DEL REY, SEVILHA,
CÓRDOBA, MÁLAGA E RONDA

DESCRIÇÃO DA VIAGEM
29 de Junho - Sábado
04h00: Partida do Porto, nas instalações da delegação do Porto do STEC
05h00: Paragem em Coimbra para recolha de participantes
07h30: Paragem em Lisboa na Gare do Oriente para recolha de
participantes
Iniciar viagem em direção a Sevilha, com chegada prevista às 13h00.
Tempo livre para o almoço (não incluído) e às 15 horas visita guiada
pela cidade de Sevilha. Sevilha, capital da Andaluzia está situada nas
margens do Guadalquivir, o centro histórico tem um encanto único onde
se pode encontrar a imponente Catedral de Sevilha, Torre del Oro, Torre
Giralda, Praça de Espanha, entre outros locais de interesse. Final do dia
com alojamento e jantar (incluído)

30 de Junho - Domingo
Pequeno-almoço no hotel e início de viagem até Córdoba que é outra cidade formidável da Andaluzia. Pela manhã
breve visita guiada pela cidade com entrada incluída na Mesquita-Catedral, almoço livre (não incluído). Da parte da
tarde, tempo livre para usufruir do casco histórico da cidade. Córdoba tem 4 inscrições na lista do património mundial
concedido pela UNESCO: Mesquita-Catedral, Centro histórico, a Festa dos Pátios e a Medina Azahara. Em hora a
combinar viagem até ao hotel para descansar. Jantar no hotel (Incluído)

1 de JuLho - Segunda-feira
Pequeno-almoço no hotel e saída para conhecer o incrível desfiladeiro do Caminito Del Rey, onde a aventura começa.
Esse caminho serviu durante décadas para que povos pudessem comunicar de uma região para a outra e assim
facilitar a vida diária, sendo hoje uma experiência única de grandes paisagens num desfiladeiro impressionante. No
final de percorrer o Caminito temos o almoço (incluído) e da parte da tarde visitamos a cidade de Pablo Picasso.
Málaga é uma cidade costeira repleta de bairros típicos, avenidas largas e movimentadas e monumentos imponentes
como a sua Catedral, Teatro Romano e o Alcazaba. Por fim, regresso ao hotel para jantar (incluído) e descanso.

2 de JuLho - Terça-feira
Pequeno-almoço no Hotel, efetuar check out. Iniciar viagem de regresso, mas com paragem em Ronda, cidade que
parece vir de um conto de fadas, que se ergue sobre um planalto interior dividido por uma fissura 100M, o desfiladeiro
de El Tajo. Ronda consegue ser a cidade mais interessante da província de Málaga. Foi fundada no Sec. IX dC, e é das
cidades mais antigas da Espanha. Remonta dos tempos islâmicos, quando era um importante centro cultural da época.
Almoço (não incluído) e em hora a combinar, regresso. Hora prevista de chegada às 19:00 horas a Lisboa (22:00 - Porto).
NOTAS E RECOMENDAÇÕES:
- A realização desta iniciativa fica condicionada a um nº mínimo e máximo de participantes e a fatores
externos ou meteorológicos que não se possam controlar ou prever.
- Os horários ou pontos de partida ficam sujeitos a confirmação, tendo em conta a localização geográfica dos
inscritos.
- Proibida a entrada a crianças menores de 8 anos nos “Caminito del Rey”
- Aconselhamos os participantes que tenham vertigens ou problemas com alturas a ponderar a entrada no
“Caminito del Rey”
- Os participantes devem possuir cartão europeu de saúde

