
228 Europa para Dois: Circuitos

A partir de 3.705€

 19 Dias
Visitando:   Madri / Mérida / Sevilha / Córdoba / Granada / Valência / Barcelona / Zaragoza / Pamplona / Bilbau / Santi-

llana / Covadonga / Oviedo / A Corunha / Santiago de Compostela / Salamanca / Viana do Castelo / Porto 
/ Aveiro / Fátima / Lisboa    

Europa para DOIS: 3 

Dia 1º (Sáb): Brasil 
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Madri. 

Dia 2º (Dom): Madri 
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre para 
fazer nosso primeiro contato com a cidade, 
passear por suas avenidas. Final da tarde fare-
mos um passeio por Madri iluminada (durante 
as datas de primavera e verão, por anoitecer 
mais tarde, as visitas se farão ainda com a luz 
do dia), e pelos arredores da Praça Maior. Re-
gresso ao hotel. Opcionalmente poderemos 
degustar umas saborosas tapas. (Jantar de 
tapas incluído no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel. 

Dia 3º (Seg): Madri 
Café da manhã. Pela manhã, saída para rea-
lizar uma visita à cidade incluindo seus prin-
cipais monumentos: Porta do Sol, As Cortes, 
Praça de Netuno e Cibeles, Porta de Alcalá, 
Parque do Retiro, Gran Via, Praça Maior, Praça 
Oriente, Praça da Espanha e Madri Moderno. 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Pela 
tarde sugerimos fazer uma excursão opcional 
a vizinha cidade imperial de Toledo, passar 
por suas ruas e respirar seu ambiente me-
dieval, visitar sua esplêndida catedral, e con-
hecer a pintura de El Greco. (Visita a Toledo 
incluída no Pacote Plus P+). Acomodação no 
hotel. 

Dia 4º (Ter): Madri / Mérida / Sevilha 
(540 km) 
Café da manhã. Saída até a região de Extre-
madura, passando por Trujillo. Chegada a 
Mérida. Tempo livre para almoçar. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde visita 
do espetacular Teatro e Anfiteatro Romano. 
Continuação até Zafra e Sevilha. Acomodação 
no hotel. 

Dia 5º (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 Maes-
tranza, a Catedral, a Giralda, e o bairro de Santa 
Cruz. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).  A 
continuação sugerimos opcionalmente fazer um 
passeio de barco pelo rio Guadalquivir (Incluido 
no Pacote Plus P+). Tarde livre para passear por 
esta bela cidade andaluza. Acomodação no 
hotel. No fi nal da tarde, poderemos assistir a 
um show de fl amenco típico e saborear um bom 
vinho andaluz. (Show de fl amenco incluído no 
Pacote Plus P +). 

Dia 6º (Qui): Sevilha / Córdoba / 
Granada (306 km) 
Café da manhã. Saída até Córdoba, onde vi-
sitaremos sua famosa Mesquita. Tempo livre 
para o almoço. Saída até Granada. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no 
hotel.

Dia 7º (Sex): Granada / Valência (450 
km) 
Café da manhã. Saída para fazer uma visita ao 
magnífi co forte de Alhambra e aos jardins do 
Generalife. Depois da visita, saída em ônibus até 
Alicante e Valência. Chegada e acomodação no 
hotel. 

Dia 8º (Sáb): Valência / Barcelona (365 
km) 
Café da manhã e saída para realizar um pas-
seio panorâmico da cidade e prosseguir nossa 
rota seguindo a costa até Barcelona. 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+). Acomodação no hotel. 

Dia 9º (Dom): Barcelona 
Café da manhã. Visita da cidade, seu bairro 
gótico, a catedral, a Sagrada Família de Gaudí, 
(Externo) até a chegada a Montjuic, onde tere-
mos 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. Acomodação no hotel. 

Dia 10º (Seg): Barcelona / Zaragoza / 
Pamplona (490kms) 
Café da manhã e saída em direção a Zara-

goza. Tempo livre para visitarmos a Basílica 
de Pilar, antes de prosseguirmos com nossa 
viagem até Pamplona, capital do antigo Reino 
de Navarra e mundialmente conhecida pela 
festa de São Firmino, a famosa corrida de 
touros. Restante do dia livre. Sugerimos fazer  
um passeio pelas ruas do “encierro” da Festa 
de São Firmino no centro de Pamplona e sa-
borear os típicos “pintxos”. (Visita e jantar 
de “pintxos” incluídos no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 11º (Ter): Pamplona / San Sebastian 
/ Bilbau (185 km) 
Café da manhã e partida para San Sebastián, a 
bela cidade conhecida como Pérola do Cantá-
brico, com sua magnífi ca Playa de la Concha. 
Tempo livre e continuação para Bilbau. Aloja-
mento (Jantar incluído no pacote Plus P +). Aco-
modação no hotel. 

Dia 12º (Qua): Bilbau / Santillana do 
Mar / Covadonga / Oviedo (360 km) 
Café da manhã. Tempo livre para conhecer o 
centro da cidade, admirar a espetacular arquite-
tura do museu Guggenheim. (Entrada ao museu 
incluído no Pacote Plus P+). Saída até Santillana 
do Mar, a charmosa cidade que preserva a típica 
arquitetura das antigas cidades espanholas. Con-
tinuação até Asturias chegando ao Santuario de 
Covadonga, no marco inigualavel dos Picos 
da Europa. Tempo livre para almoçar. (Almoço 
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incluído no Pacote Plus P+).  Acomodação no 
hotel em Oviedo, um dos centros históricos mais 
conservados da história. 

Dia 13º (Qui): Oviedo / Ribadeo / A 
Corunha / Santiago de Compostela 
(375 km) 
Café da manhã. Saída pela costa norte até Riba-
deo onde faremos uma parada para poder ad-
mirar a espetacular “Praia das Catedrais”, uma 
praia famosa por suas incríveis rochas visíveis 
apenas durante a maré baixa. Depois seguimos 
nossa rota através de Vilalba e Betanzos, onde te-
remos tempo livre para almoçar. Pela tarde antes 
de chegar a cidade de Santiago de Compostela 
pararemos em A Corunha. Onde teremos tempo 
livre para almoçar. Pela tarde seguiremos em di-
ração a Santiago de Compostela. Acomodação 
no hotel em Santiago de Compostela.

Dia 14º (Sex): Santiago / Viana do 
Castelo / Porto (294 km) 
Café da manhã. Saída até as Rías Baixas para 
continuarmos nossa viagem até Portugal. Visita-
remos a cidade de Viana do Castelo, e a desem-
bocadura do rio Lima com seu centro histórico e 
castelo. Continuação até Porto, capital do norte 
de Portugal as margens do Douro. Acomodação 
no hotel 

Dia 15º (Sáb): Porto 
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade, 
umas das mais belas e ricas do país, cujos vinhos 
são famosos no mundo inteiro, onde visitaremos 
uma de suas adegas. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel. 

Dia 16º (Dom): Porto / Aveiro / Fátima / 
Lisboa (341 km) 
Café da manhã. Saída até Aveiro, cidade 

encantadora e conhecida como a “Veneza 
portuguesa” pelo encanto dos seus canais. Con-
tinuação até Fátima, um dos centros de peregri-
nação da Cristandade. Tempo livre para visitar 
a basílica e almoçar (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Continuação da viagem à Lisboa. Esta 
noite teremos a oportunidade de escutarmos 
belos “fados” portugueses enquanto desfruta-
mos de um delicioso jantar. (Jantar e show de 
fados incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação 
no hotel. 

Dia 17º (Seg): Lisboa 
Café da manhã. Pela manhã visita da bela ci-
dade de Lisboa junto a desembocadura do 
rio Tejo. Percorreremos suas principais aveni-
das e monumentos como a Torre de Belém e 
o Mosteiro dos Jerônimos. Tarde livre a qual 
sugerimos fazer uma visita a população de Sin-
tra e Cascais, com suas vilas e palácios. Aco-
modação no hotel. (Visita incluída no Pacote 
Plus P+). 

Dia 18º (Ter): Lisboa / Mérida / Madri 
(637 km) 
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola 
com uma breve parada em Mérida. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Visita do teatro e 
anfi teatro romanos. Continuação a Madri onde 
chegaremos no fi nal da tarde. Acomodação no 
hotel.

Dia 19º (Qua): Madri
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado 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.

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
• Acomodação e café da manhã buffet nos hotéis da categoria selecionada. 
• Transporte em ônibus de turismo. 
• Acompanhamento de guia durante o roteiro de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (português e 

espanhol) nas saídas em vermelho. 
• Visitas guiadas de Madri, Mérida, Sevilha, Córdoba, Granada, Valência, Barcelona, Santiago de 

Compostela, Porto e Lisboa. (espanhol). 
• Entrada a Alhambra em Granada. 
• Passeio noturno em Madri. 
• Seguro de proteção e assistência internacional MAPAPLUS. 
• Bolsa de Viagem.

O Tour IncluiSI

Cidade Cat. Confort Cat. Superior

Madri Praga / Holiday Inn Pirámides / Muralto  Cuzco / Agumar 

Sevilha M.A. Sevilha Congresos Meliá Lebreros 

Granada G. H . Luna / Saray G. H . Luna / Saray

Valência Meliá Valência / Sorolla Palace Meliá Valência / Sorolla Palace

Barcelona Rafael Badalona / Exe Barberá AC Som / Porta Fira

Pamplona Tres Reyes / Reino de Navarra Tres Reyes / Reino de Navarra

Bilbau Urban Sondika Meliá Bilbau

Oviedo EXE Oviedo EXE Oviedo 

Santiago Eurostar San Lázaro NH Collection  / Hesperia Vigo / Eurostar Araguaney

Porto Park Hotel Gaia / Beta Porto Novotel Porto Gaia

Lisboa Exe Liberdade / Vip Zurique Real Palacio / Vila Gare Opera

Madri Praga / Holiday Inn Pirámides / Muralto  Cuzco / Agumar 

Hotéis previstos ou similares

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Jantar de Tapas em Madri 
• Almoço em Madri ou Toledo
•  Almoço em Mérida 
• Almoço em Sevilha 
• Jantar em Granada 
• Almoço em Barcelona 
• Jantar em Bilbau 
• Almoço em Covadonga 
• Jantar de “Pintxos” em Pamplona
• Jantar em Santiago 
• Almoço no Porto 
• Almoço em Fátima 
• Jantar em Lisboa 

• Almoço em Mérida 
• Jantar em Barcelona 
EXTRAS
• Visita à Toledo 
• Passeio de barco pelo rio Guadalquivir
• Show de Flamenco em Sevilha 
• Entrada no Guggenheim 
• Visita a Sintra e Cascais 
• Espetáculo de Fados em Lisboa 
• Entrada no Pueblo Espanhol em Barcelona 
• Passeio a pé pelas ruas do “encierro” da 

Festa de São Firmino 

19 DIAS: MADRI / MADRI: 485 € INCLUI 15 REFEIÇÕES E 8 EXTRAS

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 02 Mai / 13 Jun 20 Jun / 15 Ago 22 Ago / 07 Nov

Tour 19 Dias:
Madri / Madri

Iti: ED705

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 4.120 4.330 3.705

Preço por pessoa 2.060 2.165 1.850

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 5.090 5.280 4.845

Preço por pessoa 2.545 2.640 2.420

€

ESPANHA

PORTUGAL
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1
2

2
Zaragoza

Pamplona

11

2
1

1

1

1

2

2

2+1

Os grupos com estadia em Pamplona no período 06-07/07 vão estar acomodados em Tafalla em 
vez de Pamplona.
Os grupos com estadia em Santiago no período 11/06, 24/09 e 26/11 vão estar acomodados em 
Vigo, em vez de Santiago.
Os grupos com estadia em Bilbau no período   26-27/05, 16-17/06, 23-24/06 e 07-08/07 vão estar 
acomodados em Santander no Hotel Santemar.

• *Taxas de Turismo serão cobradas no ato da reserva, valores aproximados 15 €
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