SALOU
DELEGAÇÃO DE LISBOA

25 Junho a 2 Julho 2017
1º DIA – LISBOA / BARCELONA / SALOU
Comparência no aeroporto de Lisboa, 120 minutos antes da saída, formalidades de embargue e viagem com
destino a Barcelona. Chegada, formalidades de desembarque e transfere á estancia turística de Salou.
Instalação no hotel Best Los Angeles****, almoço, jantar e alojamento.
2º Ao 7º DIA – SALOU
Estada no hotel em regime de pensão completa.
Dias totalmente livres para desfrutar desta maravilhosa estância turística
8º DIA – SALOU / BARCELONA / LISBOA
Pequeno-almoço e almoço no hotel. A hora a indicar, transfere em bus ao aeroporto de Barcelona, formalidades
de embarque e viagem com destino a Lisboa..

Motivo para visitar Salou - Tudo sobre turismo em Salou
Visitando Salou estará visitando o mais importante destino turístico da
Costa Dorada, nome turístico da costa do Mar das Baleares, no
Mediterrâneo. Uma das principais atracções do turismo de Salou são as
praias e enseadas.
Tem quatro praias: Playa de Levante, que é a principal praia, Playa de
Poniente , Playas Largas e Playa capelães. Quanto às calas, devemos
mencionar a Lenguadetes, localizada entre a cala dels Capellans e as
praias Larga e as calas do Cabo Salou. Mas além de conhecer Salou e as
suas praias, vai puder desfrutar de um passeio pelo centro da cidade e
visitar seus monumentos. Ao longo do caminho, vai encontrar a Torre
Velha ou Torre de Salou Carlos V, uma torre de defesa construída em 1530
para conter ataques de piratas e pilhagem. Viajar a Salou é entrar em
contacto com suas tradições mais populares como a "Calada de les Malles
de Sant Pere" ou o "Tirar l'art", pesca artesanal. Realizam-se várias vezes
por ano, especialmente no dia de Sant Pere, padroeiro dos pescadores.
Outra tradição que vai encontrar são as informações turísticas e guias de
Salou é a "Ball de Diables Maleïts de Salou". Uma associação que
representa, em eventos culturais, a dança tradicional de demônios.
Também tenha em mente que muitas viagens a Salou destinam-se ao
parque temático Port Aventura, localizado perto da cidade. O complexo
consiste actualmente de um parque temático, um parque aquático, um
campo de golfe e quatro hotéis temáticos

Inscrições e Informações: Secretaria da Delegação de Lisboa do Clube EDP
Av. Defensores de Chaves, Nº 4C
1000-117 LISBOA
Telefones 210017173/4 - 935488285 E-mail: clubeedp.lisboa@gmail.com

Visite-nos em: www.clubeedp-del-lisboa.com.pt / www.facebook.com/clubeedp.lisboa

