Cantábria
Um lugar
para partilhar!

I
Voos diretos
de Lisboa(1)

Com a nossa garantia e qualidade

Cantábria 2018

Apenas em Viagens El Corte Inglés

Atenção personalizada

Este catálogo apenas o encontrará em
Viagens El Corte Inglés.

“A cada cliente, o que necessite”, sob esta premissa
oferecemos o produto mais adequado para cada
necessidade, com a possibilidade de oferecer um serviço “à
medida”.

A nossa marca: o melhor de nós próprios
Viagens El Corte Inglés dispõe de um operador
turístico próprio, capaz de criar produtos
de grande qualidade.

Grande seleção:
o melhor para cada cliente
O produto que oferecemos, seja para uma viagem de casal,
em família ou com um grupo de amigos, foi selecionado sob
rigorosos critérios de qualidade, tendo em conta os detalhes,
gostos e necessidades de cada cliente.

O maior valor: os nossos funcionários
Estamos orgulhosos de ter funcionários qualificados e com
formação constante, para poder estar sempre à altura dos
nossos clientes e cumprir com as suas expectativas.

E tudo isto, com a garantia de Viagens El Corte Inglés.

C OMO RESE RVAR AS SUA S F É R I A S :

Lojas:

Se deseja reservar algum dos estabelecimentos deste catálogo,
pode dirigir-se a qualquer loja de Viagens El Corte Inglés.

Telefone: Marque 808 204 729

Com apenas uma chamada, aconselhamos e reservamos as suas férias.
Em qualquer lugar e com a garantia e segurança de Viagens El Corte Inglés.

O nosso horário de serviço:

De segunda a sexta das 9:00h às 19:00h, sábados das 10:00h às 14:00h.

Internet: Também pode consultar mais informações através da nossa página web:
www.viagenselcorteingles.pt
3 meses sem juros (mensalidade mínima de 30€).
- Por compras a partir de 200€
- Comissão de abertura desde 3€.
- Válido para titulares do cartão de crédito El Corte Inglés.
- Não é acumulável com outros descontos comerciais.

TAEG do cartão 15,90%*
* TAEG em vigor em 11/06/2018, data de emissão do presente catálogo, sujeita
a alteração após divulgação pelo Banco de Portugal da taxa máxima trimestral
aplicável a cartões de crédito. Para consultar a TAEG aplicável a todo o momento
consulte http://www.viagenselcorteingles.pt.
Exemplo para limite de crédito de 1.500€ a 12 meses, TAN de 12,89%.
Sujeito a aprovação pela Financeira El Corte Inglés S.F.C., S.A. junto da qual se
deve informar.

2
3 meses
sem juros

Cantábria 2018

Porquê Cantábria?
Cantábria é uma região onde há muito para descobrir, começando pelos seus monumentos e acabando nos seus incríveis
recursos naturais.
Se organizar uma escapada a Cantábria, espera-o uma viagem cheia de natureza, de boa gastronomia e de amostras artísticas
únicas. Cantábria também faz parte do famoso Caminho de Santiago e as suas localidades têm monumentos fantásticos.
Prepare-se para admirar paisagens espetaculares, assim como praias de areia fina e branca e Parques Naturais. E, para
descansar, nada melhor do que um dos seus famosos balneários termais.

Ideias de Lazer

4 dias / 3 noites

Museu Marítimo del Cantábrico

Parque Natural de Cabárceno

Hotel 3* + 1 entrada Museu Marítimo

Hotel 3* + 1 entrada no Parque

No Museu Marítimo Cantábrico, tem a oportunidade
de mergulhar nas profundezas da biologia marinha,
etnografia piscatória, história e tecnologia cantábrica e na
sua projeção para o mundo.

O Parque acolhe, em regime de semi-liberdade, centenas
de espécies de animais dos cinco continentes, distribuídos
em recintos de grandes áreas onde coexistem uma ou
várias espécies.

desde

285€

em A

desde

292€

em A

Destilaria Siderit

Edifício Capricho de Gaudí

Hotel 3* + visita à Destilaria

Hotel 4* + Visita ao Capricho de Gaudí

Destilaria SIDERIT é uma micro-destilaria artesanal, que
produz Gin e Vodka Siderit. Visita às suas instalações e
prova do seu famoso Gin (“Gin Experience Premium” com
duração aproximada 1 hora).

Nesta obra de Antonio Gaudí, do séc. XIX poderá admirar
uma fusão entre a música e a arquitetura com uma mistura
de elementos arabescos com estilo neo-gótico.

desde

265

desde
em A

335€

em APA

Os preços por pessoa incluem: bilhete de avião com saída de lisboa em classe turística, taxas aéreas (24€, sujeitas a alteração), estadia de 3
noites em quarto duplo no regime indicado e respetivas visitas.
Regimes alimentares: A: Só Alojamento APA: Alojamento e Pequeno-almoço

Hotéis de Charme

4 dias / 3 noites

Abba Comillas
Golf Hotel ****

Localizado próximo à praia,
a poucos kms do Museu
Diocesano Regina Coeli.
Dispõe de 32 quartos e
completa as suas instalações
com restaurante, café-bar,
piscina exterior, Wi-Fi e
estacionamento.

desde

329€

Preço por pessoa
em quarto duplo em APA

Complejo
San Marcos ****

Estrella
del Norte ****

Localizado a poucos minutos
do centro histórico de
Santillana del Mar, próximo
da zona de museus. Dispõe
de 13 quartos e completa
as suas instalações com
restaurante, bar, Wi-Fi, piscina
exterior, sauna, ginásio e
estacionamento.

Localizado a 250 m da
praia de El Sable. Dispõe
de 47 quartos e completa
as suas instalações com
restaurante-cafetaria, bares,
discoteca, piscina, Wi-Fi,
ginásio, spa, parque infantil e
estacionamento.

Preço por pessoa
em quarto duplo em A

desde

275€

Preço por pessoa
em quarto duplo em APA

Casona Los
Caballeros ****

Hotel
Playamar ***

Localizado próximo do
Zoológico Santillana del Mar
e do Museu Nacional. Dispõe
de 30 quartos e completa as
suas instalações com Wi-Fi,
salas de reuniões, biblioteca,
esplanada, sala de jogos e
estacionamento.

Localizado na primeira linha
de praia, em frente ao passeio
marítimo de Laredo. Dispõe
de 64 quartos e completa
as suas instalações com
restaurante, bar/lounge, Wi-Fi,
piscina exterior, esplanada,
spa e estacionamento.

Preço por pessoa
em quarto duplo em A

8 dias / 7 noites

Hotel Suances ***

Localizado a 40 km de
Santander. Dispõe de 55
quartos e completa as suas
instalações com restaurante,
esplanada com vista mar,
zona de jogos, campo de
golfe, ginásio, spa, sauna,
biblioteca, piscina interior e
serviço de lavandaria.
Preço por pessoa
em quarto duplo em APA

Hotéis de Praia

desde

301€

Preço por pessoa
em quarto duplo em APA

desde

531€

desde

538€

desde

548€

Os preços por pessoa incluem: bilhete de avião com saída de lisboa em classe turística, taxas aéreas (24€, sujeitas a alteração), estadia em
quarto duplo no regime indicado.

Paradores

4 dias / 3 noites

Fuente Dé ***

4 dias / 3 noites

Castilla Termal
Balneario
de Solares ****

Este moderno refúgio de
montanha está localizado nas
colinas dos Picos da Europa,
junto à base do teleférico que
sobe ao mirador de Áliva.
Conta com 77 quartos e
completa as suas instalações
com Wi-Fi, jardim e zona de
jogos infantis.

Preço por pessoa
em quarto duplo em APA

Saúde & Bem-Estar

Elegante edifício num parque
centenário. Dispõe de 113
quartos, bar, restaurante,
Wi-Fi, piscina, ginásio e cerca
de 5.000m2 de instalações
termais.

desde

347€

Preço por pessoa
em quarto duplo em APA

desde

420€

Inclui “Circuito de contrastes” de 1 dia: espaços húmidos e
secos com contraste de frio e calor.

Limpias ****

Gran Hotel
Balneario
de Liérganes ***

Localizado nos terrenos
do Palácio de Eguilior, a
propriedade conta com uma
floresta diversa, catalogada e
situada numa zona de grande
valor ecológico. Dispõe de 65
quartos e completa as suas
instalações com Wi-Fi, jardim,
ginásio, piscina de temporada,
piscina interior e campo de
ténis.
Preço por pessoa
em quarto duplo em APA

A 20 km de Santander,
rodeado por um parque com
árvores centenárias. Dispõe
de 97 quartos, restaurante,
cafetaria, estacionamento
e zona termal para vários
tratamentos terapêuticos.

desde

376€

Preço por pessoa
em quarto duplo em APA

desde

435€

Inclui Circuito de 2 dias: 1 Balnea Lustral (1 terma seca,
1 terma húmeda, 1 duche tropical, 1 jacuzzi, 1 sensação de
aromas e repouso em poltronas quentes).

Santillana
del Mar ***
De construção recente, conta
com 28 quartos. O restaurante
e o bar estão localizados no
Parador Santillana Gil Blas e
oferecem-lhe a oportunidade
de saborear os pratos mais
tradicionais da gastronomia
Cantábrica. Completa as
instalações com Wi-Fi nas
zonas comuns, jardim e sauna.
Preço por pessoa
em quarto duplo em APA

desde

454€

Os preços por pessoa incluem: bilhete de avião com saída de lisboa em classe turística, taxas aéreas (24€, sujeitas a alteração), estadia
em quarto duplo nos hotéis e regimes indicados, e respetivos tratamentos conforme indicado. Por favor, consulte-nos para outros programas e
tratamentos disponíveis.
Informações e reservas 808 204 729 ou em www.viagenselcorteingles.pt

As nossas lojas
Aveiro:
Praceta Dr. Alberto Souto n.º 11 R/C Dt.
3800-149 Aveiro
Tel.: 234 894 030
aveiro@viagenselcorteingles.pt

Leiria:
Rua da Graça n.º 3
2400-150 Leiria
Tel.: 244 860 150
leiriacentro@viagenselcorteingles.pt

Central de Serviços a Empresas
Rua Dr. Silva Teles n.º 8
1050-080 Lisboa
Tel.: 217 803 962 / 213 246 460
centralempresas@viagenselcorteingles.pt
hrgportugal@viagenselcorteingles.pt

Braga:
Supercor - Av. Robert Smith S/N
4715-249 Lamaçães, Braga
Tel.: 253 206 250
braga@viagenselcorteingles.pt

Lisboa:
Grandes Armazéns El Corte Inglés
Av. António Augusto de Aguiar
n.º 31 - Piso 6
1050-012 Lisboa
Tel.: 213 827 780
lisboacc@viagenselcorteingles.pt

Oeiras:
Av. Bombeiros Voluntários de Algés,
nº. 66-A
1495-023 Algés
Tel.: 219 179 310
alges@viagenselcorteingles.pt

Rua Capitão Ramires n.º 5-A
(Campo Pequeno)
1000-084 Lisboa
Tel.: 808 204 729
vendatelefonica@viagenselcorteingles.pt

Porto:
Rua de Júlio Dinis n.º 250
4050-318 Porto
Tel.: 225 430 370
juliodinis@viagenselcorteingles.pt

Avenida de Berna n.º 42-A
1050-042 Lisboa
Tel.: 213 240 097
berna@viagenselcorteingles.pt

Supercor Fluvial
Rua Aleixo da Mota n.º 306
4150-044 Porto
Tel.: 226 167 560
fluvial@viagenselcorteingles.pt

Caldas da Rainha:
Rua Dr. Júlio Lopes n.º 14
2500-192 Caldas da Rainha
Tel.: 262 889 330
caldas@viagenselcorteingles.pt
Coimbra:
Supercor
R. Monsenhor Nunes Pereira n.º 5
3030-779 Coimbra
Tel: 239 708 330
coimbra@viagenselcorteingles.pt
Évora:
Rua João de Deus n.º 9
7000-534 Évora
Tel.: 266 739 130
evora@viagenselcorteingles.pt

Avenida D. João II n.º 37-B
(Parque das Nações)
1990-083 Lisboa
Tel.: 218 922 490
expolisboa@viagenselcorteingles.pt

Faro:
Rua Mouzinho de Albuquerque
n.º 10-A
8000-077 Faro
Tel.: 289 894 060
faro@viagenselcorteingles.pt

Avenida de Roma n.º 48, Piso 0, Loja 45
1700-348 Lisboa
Tel.: 218 424 010
avenidaroma@viagenselcorteingles.pt

Funchal:
Rua da Queimada de Baixo n.º 2
9000-068 Funchal
Tel.: 291 710 300
funchal@viagenselcorteingles.pt

Grupos Congressos e Incentivos
Rua Capitão Ramires n.º 5-A
1000-084 Lisboa
Tel.: 217 803 969
grupos@viagenselcorteingles.pt

Sintra:
Centro Comercial Beloura,
Piso 1 - Loja A16
Estrada Nacional 9
2710-701 Sintra
Tel.: 219 247 630
beloura@viagenselcorteingles.pt
Vila Nova de Gaia:
Grandes Armazéns El Corte Inglés
Av. da República n.º 1435, Piso -2
4430-999 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 773 111
gaiacc@viagenselcorteingles.pt

808 204 729

viagenselcorteingles.pt

Nota de capa
Voos diretos às quintas e domingos com a companhia Air Nostrum com saídas de Lisboa até 9 de setembro (último regresso).
Por favor, consulte tarifas de outros pontos de origem.
(1)

Validade: Este programa é válido até setembro de 2018.
Nota: Os preços e informações expressas neste catálogo são válidos à data de edição, salvo erro tipográfico.
Viagens El Corte Inglés é aderente ao Provedor do Cliente das Agências de Viagens. As reclamações devem ser apresentadas num prazo máximo de 20 dias úteis após o fim da viagem por escrito para a seguinte morada: Rua Duque de Palmela,
2 - 1º Dto., 1250-098 Lisboa. Ou pelo email: provedor@provedorapavt.com.
As agências estão vinculadas ao pontual cumprimento da decisão que venha a ser emitida por tal entidade. As entidades
de Resolução Alternativa de Litígios são: Provedor do Cliente das Agências de viagens, in http://www.provedorapavt.com/;
Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in http://www.turismodeportugal.pt/; Outras Entidades de Resolução Alternativa
de Litígios de Consumo (RAL) disponíveis em http://www.consumidor.pt, em Lista de Entidades RAL.

