
18 Stampas: Espanha, Portugal e Europa

Granada

A partir de 1.225 €

10 Dias
Visitando:  Madri, Granada, Córdoba, Sevilha

Escapada a Madri, Granada, Córdoba
e Sevilha em trem

• Traslados privativos do aeroporto para o hotel 
em Madri e vice-versa e da estação para o 
hotel na Costa do Sol e vice-versa; 

• 4 noites de hospedagem em Madri, 2 noites 
de hospedagem em Granada, 1 noite de 
hospeda- gem em Córdoba, 2 noites de hos-
pedagem em Sevilha nos hotéis selecionados 
com café da manhã; 

• Bilhetes de trem entre as diferentes cidades 
segundo indicado no itinerário, em classe 
turista; 

• Tour HOP-ON HOP-OFF, válido para 1 dia em 
Madri, 1 dia em Sevilha. O ônibus pode ser 
to- mado no terminal ou em qualquer parada 
mais próxima ao hotel onde está hospedado 
para começar a visita; 

• ntrada a Alhambra e sistema de áudio-guia + 
mapa em Granada.

O Tour IncluiSI

2019
De 1 de abril até 29 de março de 2020

Saídas 2019-2020
A MADRI: TERÇAS-FEIRAS E SÁBADOS

Dia 1º: Brasil – Madri
Chegada ao aeroporto de Madri e na conti-
nuação, traslado privativo ao hotel selecionado. 
Restante do dia livre para descobrir e conhecer 
a chamada Vila e Corte, suas avenidas, Praça de 
Cibeles, Praça de Netuno, seu pitoresco bairro 
Austrias e Praça Maior. Neste lugar você encon-
trará alguns bares típicos onde poderá desfrutar 
das saborosas “tapas”. Acomodação no hotel.

Dia 2º: Madri
Café da manhã buffet. Dia livre para visitar a 
cidade e seus lazeres com o tour HOP-ON 
HOPOFF, que permite subir e descer do ônibus 
nas diferentes paradas segundo sua preferência 
e durante todo o dia, passando pelos principais 
pontos de interesse: Museu do Prado, Porta de 
Alcalá, Cibeles, Palácio Real, Porta do Sol, etc. 
Explicações durante o passeio com auriculares. 
Acomodação no hotel.

Dia 3º: Madri
Café da manhã buffet. Dia livre para seguir conhe-
cendo a cidade e seus monumentos. Também suge-
rimos contratar um passeio opcional a Toledo ou ao 
Escorial e Vale dos Caídos. Acomodação no hotel.

Dia 4º: Madri - Granada
Café da manhã buffet e check-out. Na hora pre-

vista, o passageiro deverá dirigir-se a estação para 
embarcar no trem ALTARIA com destino a Granada. 
O trajeto terá duração aproximada de 4 horas e 30 
min. Chegada em Granada e check-in. Restante do 
dia livre para passear pela antiga capital do Reino 
Nazarí, passando por suas ruas e o característico 
bairro de Albaicín. Acomodação no hotel.

Dia 5º: Granada
Café da manhã buffet. Hoje é o dia de visitar a 
Alhambra e os jardins de Generalife. Teremos a 
sua disposição áudio-guia para realizar a visita 
tanto do monumento como da cidade. Acomo-
dação no hotel.

Dia 6º: Granada - Córdoba
Café da manhã buffet e check-out. Os passagei-
ros deverão dirigir-se a estação para embarcar 
no trem ALTARIA na hora indicada até Córdoba. 
O trajeto terá duração aproximada de 2 horas e 
20 min. Chegada em Córdoba e check-in. Res-
tante do dia livre para passear pelo centro histó-
rico ou visitar a Mesquita. Acomodação no hotel.

Dia 7º: Córdoba - Sevilha
Café da manhã buffet. Check-out no hotel. Na 
hora prevista, o passageiro deverá dirigir-se a es-
tação para embarcar no trem AVE/ALVIA com des-
tino a Sevilha. O trajeto terá duração aproximada 

NOTA IMPORTANTE:
• Preços não válidos durante feiras, datas e eventos 

especiais. 
• Os traslados hotel/estação/hotel não estão incluídos.

Pacotes Stampas não incluem seguro viagem.
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de 45 minutos. Chegada em Sevilha e check-in. 
Restante do dia livre para passear pela cidade 
(bairro Santa Cruz, Triana, Catedral, a Giralda, os 
Reais Alcázares, etc. Acomodação no hotel.

Dia 8º: Sevilha
Café da manhã buffet. Dia livre para visitar a 
cidade e seus lazeres com o tour HOP-ON 
HOPOFF, que permite subir e descer do ônibus 
nas diferentes paradas segundo sua preferência 
e durante todo o dia, passando pelos principais 
pontos de interesse: a Torre do Ouro, o Parque 
Maria Luisa, a Maestranza, a Catedral, a Giralda, 
o bairro de Santa Cruz, etc. Explicações durante 
o passeio com auriculares. Acomodação no hotel.

Dia 9º: Paris
Café da manhã buffet e check-out. Na hora pre-
vista, o passageiro deverá dirigir-se a estação 
para embarcar no trem AVE com destino a Madri. 
O trajeto terá duração aproximada de 2 horas e 
30 min. Chegada em Madri e check-in. Restante 
do dia livre. Acomodação no hotel. 

Dia 10º: Paris - Brasil
Café da manhã buffet. Em horário apropriado, 
traslado privativo ao aeroporto para embarque 
em voo de regresso. Fim dos nossos serviços. 
Até uma próxima viagem!

Hotéis previstos ou similares

Preço por pessoa em € EUROS Tour 10 Dias€

ESPAÑA

Madri

Córdoba

Sevilha Granada

Madr

1

2

3+1

2

Categoría Superior

Saídas H. Duplo H. Individual H. Triplo

Nov-Mar 1.640 2.635 1.605
Mar-Jun / Set-Out 2.085 3.250 1.995

Jul-Ago 1.990 3.085 1.820
Set-Out 1.660 2.650 1.610

Categoría Confort

Saídas H. Duplo H. Individual H. Triplo

Nov-Mar 1.225 1.850 1.205
Mar-Jun 1.335 2.020 1.295
Jul-Ago 1.630 2.425 1.575
Set-Out 1.755 2.620 1.695

Iti: ST014

Iti: ST015


