Expresso La Robla - León a Bilbao
03 dias/ 02 noites
a partir de
R$ 1.983

+9x de R$ 514
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia
O Trem La Robla Express nasceu com a ideia de oferecer todo o charme e conforto das viagens ferroviárias clássicas a preços acessíveis. As
áreas comuns do Trem La Robla Express são compostas por três vagões confortáveis com ar-condicionado e serviço de bar permanente. Todas
as manhãs, você pode desfrutar de um requintado buffet de café da manhã, e o viajante tem jornais diários, revistas, biblioteca, videoteca e
televisão à sua disposição.

Paises: Espanha
Cidades: Bilbao - León
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com pensão completa
De 17 de Junho a 14 de Outubro de 2022

Inclui

Acomodação em cabine dupla com banheiro;
Café da manhã diário a bordo com produtos de buffet;
Todos os almoços e jantares, em restaurantes selecionados (incluindo vinho, água, refrigerantes e café);
Bebida de boas-vindas;
Água mineral;
Entradas para museus e monumentos;
Excursões e visitas programadas;
Ônibus para viagens que acompanham o trem ao longo do percurso;
Jornais e revistas diárias;
Serviço de Segurança;
Guia de acompanhamento;
Uma excelente equipe à sua disposição.

Roteiro
1 Dia: León - Cistierna
Check in e entrega das bagagens das 14:00 às 15:00 na Estação FEVE em León. Em seguida, nosso trem nos levará a San Feliz, onde o Trem
La Robla Express está esperando por nós. Acomodação e traslado para Matallana. A partir daqui, com o trem, atravessaremos o espetacular
Hoces de Vegacervera para visitar a Caverna de Valporquero, famosa por suas estalactites, estalagmites e formas caprichosas, e por sua
impressionante Grand Rotunda de 100.000 m3 de vácuo subterrâneo. Em seguida, retornaremos ao trem para seguir para Cistierna, onde
visitaremos o Museu Ferroviário, jantaremos e passaremos a noite.
2 Dia: Cistierna - Espinosa de los Monteros
Enquanto desfrutamos do nosso primeiro café da manhã a bordo, o trem nos levará a Guardo, em Palencia. A partir daqui, iremos de ônibus
para visitar a Villa Romana de La Olmeda, com sua magnífica coleção de mosaicos, antes de descobrir um dos melhores conjuntos de arte
românica da Europa nas cidades de Carrión de los Condes e Frómista, onde almoçaremos. Depois de visitar o impressionante templo de San
Martín e o Canal de Castilla, voltaremos ao trem para seguir para Sotoscueva, de onde nos aproximamos de Espinosa de los Monteros, bela
vila dos Merindades de Burgos. Jantar e noite em Espinosa.

3 Dia: Espinosa de los Monteros - Bilbao
Enquanto tomamos café da manhã, atravessaremos a incrível paisagem do vale de Mena para chegar a Bilbao. Visita da cidade e seu
conhecido Museu Guggemheim. Tempo livre, para terminar a viagem aproximadamente às 14:00.

Saídas e Preços
Saídas de Léon em 2022
Junho: 17
Julho: 01, 15
Setembro: 16, 30
Outubro: 14
A partir de EUR 1.000 (valor por pessoa do pacote em cabine dupla standard )
A partir de EUR 1.750 (valor por pessoa do pacote em cabine Individual standard)

Observações
As Cabines: o Trem La Robla Express possui quatro vagões-cama com sete compartimentos cada, equipados com dois beliches, guardaroupa, luz de leitura, ar condicionado, música ambiente, sistema de endereços públicos, etc. Os compartimentos têm uma atmosfera
moderna e jovem que permite um descanso confortável. Possuem também um banheiro com chuveiro, pia, vaso sanitário e secador de
cabelos. Para que o viajante possa descansar confortavelmente, o trem permanecerá parado na estação durante a noite.
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