Europa para DOIS: 4

OV

+

12 ou 13 Dias

¡N

“Andaluzia Completa”

O!

A partir de 2.510 €
6-8

Visitando: Málaga / Costa do Sol / Ronda / Medina Sidonia / Jerez de la Frontera / Cádiz / Porto de Santa Maria /
Sevilha / Córdoba / Granada / Valência / Barcelona / Zaragoza / Madri

Saídas 2019 / 2020

Inclui visita
a vinícola
“Tio Pepe”

A MÁLAGA: QUINTAS-FEIRAS
2019
Maio

09, 23

Agosto

01, 15, 29

Junho

06, 20

Setembro

12, 26

Julho

04, 18

Outubro

10, 24

Dia 1º (Qui): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Espanha.
Dia 2º (Sex): Málaga / Costa do Sol
Chegada e traslado ao hotel. Durante este dia podemos ter nosso primeiro contato com a cidade,
passear pelo centro histórico, visitar o Museu Picasso ou conhecer a Alcazaba, uma fortificação
do período mulçumano. Acomodação no hotel.
Dia 3º (Sáb): Málaga (Costa do Sol) /
Ronda / Málaga (Costa do Sol)
Café da manhã buffet. Breve visita da cidade

e saída para a pitoresca cidade de Ronda, empoleirada nas montanhas em um local cheio de
charme e história. Visita à cidade. Tempo livre
para almoço (Almoço incluído no Pacote Plus P
+). Retorno a Málaga (Costa do Sol) e tarde livre.
Acomodação no hotel.
Dia 4º (Dom): Málaga (Costa do Sol) /
Medina Sidonia / Jerez de la Frontera
(238 Km)
Café da manhã e saída até a província de Cádiz.
Chegada à cidade de Medina Sidonia nas terras
do touro de Cádiz para visitar a propriedade
da famosa família Domecq “Torrestrella”, onde

vamos ver um show relacionado ao cavalo e ao
touro. Continuação da viagem a Jerez de la Frontera. Tempo livre. Jantar no hotel (Jantar incluído
no Pacote Plus P +). Acomodação no hotel.
Dia 5º (Seg): Jerez de la Frontera /
Cádiz / Porto de Santa Maria / Jerez de
la Frontera
Café da manhã buffet. Saída em direção a capital
da província, Cádiz. Conhecida como “Tacita de
Plata (Xícara de Prata)” por sua localização em
meio aos pântanos e às costas colonizadas por
fenícios e gregos há mais de 3.000 anos. Conhecida como a Havana espanhola, é o porto de
saída para navios em direção a América, local de
nascimento de marinheiros e a mãe de muitos
marinheiros e emigrantes. Famosa pelo seu carnaval amigável junto com sua simpatia e humor
ácido. Passaremos pelo elegante Porto de Santa
Maria para retornarmos a Jerez e visitarmos a
mundialmente famosa adega González Byass e
sua marca “Tío Pepe” de vinhos finos de Jerez.
Acomodação no hotel.
Dia 6º (Ter): Jerez / Sevilha (105 km)
Café da manhã. Saída em direção a capital da
Andaluzia, Sevilha. Tempo livre para visitarmos
esta bela cidade e seus principais pontos turísticos como a Praça da Espanha, a Catedral e a
Torre Giralda, os Reales Alcázares e os famosos
bairros de Santa Cruz ou Triana. Acomodação
no hotel.
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Dia 7º (Qua): Sevilha
Café da manhã. Saída para efetuar a visita da
cidade e seus principais monumentos, como a
Torre do Ouro, o Parque Maria Luisa, a Maestranza, a Catedral, a Giralda, e o bairro de Santa
Cruz. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde
livre para passear por esta bela cidade andaluza.
Acomodação no hotel. No final da tarde, poderemos assistir a um show de flamenco típico e
saborear um bom vinho andaluz. (Show de flamenco incluído no Pacote Plus P +).
Dia 8º (Qui): Sevilha / Córdoba / Granada (306 km)
Café da manhã. Saída até Córdoba, onde visitaremos sua famosa Mesquita. Tempo livre para
o almoço. Saída até Granada. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Esta noite sugerimos fazer
uma visita típica ao bairro de Albaicín e viver o
ambiente da terra andaluza, suas músicas e seus
bons vinhos. (Show de flamenco + consumação
conhecendo o Albaicín incluída no Pacote Plus
P+). Acomodação no hotel.
Dia 9º (Sex): Granada / Valência (450 km)
Café da manhã e saída para visitarmos a fabulosa Alhambra e os jardins de Generalife. Depois
da visita saída em ônibus em direção a Valência.
Chegada e acomodação no hotel.
Dia 9º 2 (Sex): Granada / Madri (450 km)
Café da manhã. Saída para fazer uma visita ao

Málaga

magnífico forte de Alhambra e aos jardins do
Generalife. Depois da visita saída em ônibus
para Madri. Chegada e acomodação no hotel.
Dia 10º (Sáb): Valência / Barcelona
(365 km)
Café da manhã buffet e saída para um passeio
panorâmico pela cidade antes de continuarmos nosso caminho pela costa levantina até
Barcelona. Acomodação no hotel. Esta noite
sugerimos jantar no marco incomparável do
Pueblo Espanhol, um dos maiores atrativos da
cidade, onde se pode ver uma réplica de todas
as regiões da Espanha e seus monumentos mais
representativos. (Entrada e jantar incluídos no
Pacote Plus P+).
Dia 10º 2 (Sáb): Madri
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

onde faremos uma parada. Continuação a Madri
e tempo livre. Acomodação no hotel.
Para todos os passageiros terminando o tour
em Barcelona: café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em
voo de regresso. Fim dos nossos serviços. Até
uma próxima viagem!
Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10h.
Dia 13º (Ter): Madri
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10h.

Dia 11º (Dom): Barcelona
Café da manhã buffet. Visita da cidade, passaremos pelo bairro gótico, a catedral, a Sagrada
Família de Gaudí e finalmente chegaremos a
Montijuic onde desfrutaremos de uma bela vista
panorâmica da cidade e seu porto marítimo.
Tempo livre para almoçar no Porto Olímpico.
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre
e acomodação no hotel.

SI

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã buffet nos hotéis da categoria selecionada.
• Visita Vinícola Gonzáles Byass.
• Entrada a Alhambra em Granada.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de guia durante o roteiro
de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (português e espanhol) nas saídas em vermelho.
• Seguro de proteção e assistência internacional
MAPAPLUS.
• Bolsa de Viagem.

ESPANHA

Zaragoza
Madri

2+1
1
1 Valencia

Córdoba
Sevilha 2

Barcelona 2

1

Málaga Granada
2

Jerez 2

Pacote Plus
12 OU 13 DIAS: MALAGA / BARCELONA OU MALAGA / MADRI:
210 € INCLUI 6 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

• Almoço no Porto Olímpico

REFEIÇÕES

• Almoço em Sevilha
• Jantar em Granada
• Almoço em Ronda
• Jantar no Pueblo Espanhol de Barcelona
• Jantar em Jerez

EXTRAS

• Show de Flamenco em Sevilha
• Visita / Show no Albaicín de Granada
• Entrada no Pueblo Espanhol de Barcelona

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Dia 12º (Seg): Barcelona / Zaragoza /
Madri (635 km)
Café da manhã e saída em direção a Zaragoza,

Cat. Confort

Cat. Superior

Madri

Praga / Holiday Inn Piramides / Muralto / Chamartin

Maiorazgo / Cuzco / Agumar / Rafael Atocha

Sevilha

M.A. Sevilha Congresos

Meliá Lebreros

Granada

Abades Nevada Palace

G.H. Luna / Catalonia

C. del Sol/Málaga Hilton Garden Inn

Hilton Garden Inn

Jerez

Sherry Park

Sherry Park

Valencia

Meliá Valencia / Sorolla Palace

Meliá Valencia / Sorolla Palace

Barcelona

Rafael Badalona / Exe Barbera / Exe Barcelona Gate AC Som / Alimara / Porta Fira

Madri

Weare Chamartín

AC Cuzco

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Tour 12 Dias:
Málaga / Barcelona
Iti: ED706

Tour 13 Dias:
Málaga / Madri
Iti: ED707

Categoria
Categ. Confort

Categ. Superior

Categ. Confort

Categ. Superior

29 Mar / 21 Jun

05 Jul / 16 Ago

30 Ago / 08 Nov

Preço 2 pessoas

2.510

2.520

2.510

Preço por pessoa

1.255

1.260

1.255

Preço 2 pessoas

2.690

2.620

2.690

Preço por pessoa

1.345

1.310

1.345

Preço 2 pessoas

2.680

2.620

2.680

Preço por pessoa

1.340

1.310

1.340

Preço 2 pessoas

2.770

2.740

2.770

Preço por pessoa

1.385

1.370

1.385

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 3,50.
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