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Dia 09-06-2020 
Concentração: 20h


O Hotel Casino Chaves fica a 5 minutos de carro do centro da 
cidade de Chaves. Será neste fantástico Hotel, que nos 
vamos reunir para dar início a esta  grande aventura do Clube 
VOLVO Fans Portugal, a Tour aos Picos da Europa. 

O jantar, desta noite, será realizado restaurante panorâmico 
Dinastia Flávia onde poderemos, num ambiente requintado, 
saborear a esplendorosa gastronomia tradicional portuguesa. 
No hotel existe 1 bar que disponibiliza um salão onde é 
permitido fumar e um local muito amplo para eventos 
musicais e culturais.

Os quartos do Hotel Casino são envoltos numa decoração de 
elevada elegancia e requinte, dispondo de varanda e televisão 
LCD. 

Os hóspedes podem visitar a antiga ponte romana sobre o Rio 
Tâmega, jogar golfe ou desfrutar de um dia especial no 
Parque Pena Aventura.


Dia 10-06-2020 
Partida: 9h


 

Chaves
Hotel Casino Chaves 
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1ª Etapa - dia 10/06  -  Chaves / Fuente De
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Dia 10-06-2020 
Chegada: 18h


Depois de mais de 400Km´s chegaremos aos Picos da 
Europa. O Hotel Parador de Fuente Dé está situado no sopé 
das Montanhas e é o local ideal para nos acomodarmos 
permitindo fácil acesso ao teleférico de Fuente De situado no 
pitoresco vale de Liébana, tendo como ponto de atração 
turística o miradouro de Áliva.

Os quartos do Hotel Parador Fuente Dé, são acolhedores e 
apresentam amplas janelas com vista para as montanhas. 
Incluem também pisos em madeira, mobiliário em couro, 
aquecimento e ar condicionado.

O hotel também dispõe de agradáveis  jardins esxteriores.

O restaurante do Parador Fuente Dé serve pratos típicos da 
Cantábria, como guisado de Liébana e bife com molho de 
Treviso. 


Dia 11-06-2020 
Partida: 9h


Fuente De
Hotel Parador de Fuente De 
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2ª Etapa - dia 11/06  -  Fuente De / Cangas di Ónis
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Dia 11-06-2020 
Chegada: 18h


Após mais de 100Km´s por estradas retorcidas e paisagens 
deslumbrantes, não obstante o conforto soberbo que cada 
VOLVO dá aos seus ocupantes, o fim da tarde impõe repouso 
e a comodidade do Hotel los Lagos Nature esta instalado num 
edifício histórico, repleto de carácter e com um contraste 
interessante entre o charme original e o design interior 
contemporâneo. 

O hotel está soberbamente localizado no centro da cidade e 
dispõe de fácil acesso até às atracções existentes na região, 
tais como o "Santuário de Covadonga", “Lagos de Enol” e o 
Parque Nacional "Picos de Europa".

O hotel pertence à prestigiada cadeia Arcea Hoteles, a maior 
cadeia hoteleira a Este das Astúrias, conhecida pela sua 
quantidade de hotéis, mas sobretudo pela qualidade dos seus 
serviços e comodidades.


Dia 12-06-2020 
Partida: 9h


Cangas di Onis
Hotel Los Lagos Nature 
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3ª Etapa - dia 12/06  -  Cangas di Ónis / Oviedo
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Dia 12-06-2020 
Chegada: 18h


Esta viagem épica pelo interior dos Picos da Europa, vai  
deslumbrar-nos pelas inúmeras sensações. Ao entrar na 
deslumbrante cidade de Oviedo nada melhor que a 
imponência da arquitetura para contrastar pela recente 
imponência da Natureza. O Hotel Eurostar Palacio de Cristal,  , 
foi projectado pelo arquiteto Santiago Calatrava e faz parte do 
Palácio de Congressos de Oviedo. Está situado a 10 minutos 
a pé do centro histórico e disponibiliza acesso Wi-Fi gratuito, 
um ginásio gratuito e o Spa Aquayre urban, mediante um 
custo adicional. Os quartos elegantes de estilo minimalista 
possuem pisos em madeira e são cl imatizados e 
insonorizados. O Eurostars Palacio de Cristal tem um lounge 
bar moderno e dispõe de fácil acesso à Autoestrada A66 e a 
Catedral de Oviedo fica a 1 km.


Dia 13-06-2020 
Partida: 9h


Oviedo
Eurostars Palacio de Cristal 
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4ª Etapa - dia 13/06  -  Oviedo / Caminha
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Dia 13-06-2020 
Chegada: 18h


Aqui terminará o fantástico Tour aos Picos da Europa do 
Clube VOLVO Fans Portugal. 

Depois de 4 etapas, que por imponentes montes onde o 
cinzento granítico imperou e verde dos vales e encostas 
amparavam as quedas de agua e lagos azuis e cristalinos, 
entre estradas retorcidas e paisagens deslumbrantes, 
paragens épicas e momentos de profunda confraternização 
repletos de experiencias gastronómicas variadas, eis que o 
cortejo de 20 carros do símbolo do ferro chegam, 
transportando em absoluto conforto e segurança, cada um de 
sues ocupantes. 

Ficara nas imensas fotografias, reportagens mas sobretudo 
nas nossas memorias, esta grande aventura do Clube VOLVO 
Fans Portugal, a prima entre muitas que pretendemos 
organizar para disfrutar do que de melhor o Mundo tem ao 
volante dos nossos magníficos carros VOLVO. 


Até breve. 


Caminha
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