Roteiro de motorhome

EXTREMADURA

A REGIÃO
Uma região de contrastes onde poderá conhecer complexos
monumentais de grande valor, disfrutar da natureza e saborear
um dos melhores presuntos ibéricos.
A Extremadura possui três espaços declarados Património da
Humanidade pela UNESCO. Em Mérida, sua capital, você não
pode deixar de visitar o sítio arqueológico, que abriga um
importante festival de teatro a cada verão. Na cidade de Cáceres, a
sua Cidade Velha é imprescindível e, nos arredores, o Real
Mosteiro de Santa Maria de Guadalupe.
Outra atração é a natureza. Destacam-se o Parque Nacional de
Monfragüe, o Valle del Jerte e os campos. Na primavera as
cerejeiras florescem e o Valle del Jerte se veste de branco. Os
campos, chamados na Espanha de “dehesas” por sua vez, são os
locais onde são criados os porcos que dão origem ao conceituado
Jamón de la Dehesa de Extremadura (Jamón Ibérico de Bellota).

Sugestão de roteiro:
1º dia: Madrid x
4º dia: Mérida x
7º dia: Cáceres x
Logrosán
Zafra
Plasencia
Distância: 271 km Distância: 90km
Distância: 165km
Destaque: Real
Destaque: Alange
Destaque: Trujillo
Monastério de
Pernoite: área
Pernoite: área
Guadalupe
específica de
específica de
Pernoite: área
motorhome sem custo,motorhome sem custo,
específica de
com serviços de água. com serviços de água.
motorhome sem custo,
8º dia: Plasencia x
com serviços de água. 5º dia: Zafra x
Badajoz
Madrid
2º dia: Logrosán x
Distância: 76km
Distância: 258km
Mérida
Pernoite: área
(Via Ávila) ou 282
Distância: 99km
específica de
km (via Toledo)
Pernoite: área
motorhome sem custo,
específica de
com serviços de água.
motorhome com custo
(15€), com serviços 6º dia: Badajoz x
Cáceres
de água e luz.
Destaque: Embalse de Distância: 93km
Pernoite: área
Proserpina
específica de
3º dia: Mérida
motorhome sem custo,
com serviços de água.

Coordenadas
Total de km: 1076km
Inclui:
 Todos os traslados privativos;
 3 noites em Madrid com café da manhã;
 Show de Flamenco com menu de Tapas;
 Tour privativo a pé por Madrid com guia
oficial de língua portuguesa
 1ª compra de mercado com itens básicos
entregue na retirada do motorhome;
 7 diárias Camper Tarifa em baixa temporada;
Valor para 2 pessoas: 1426€
Valor sujeito a alteração sem aviso prévio

Mais informações: www.primaciaviagens.com

