
52 Espanha / Portugal / Marrocos

A partir de 2.125€
+

17
21 Dias
Visitando:   Madri / Segóvia / Ávila / Salamanca / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / Porto / Aveiro / Fátima 

/ Lisboa / Mérida / Sevilha / Córdoba / Granada / Costa do Sol / Tânger / Rabat / Casablanca / Marrakech/ 
Meknes / Fez

Grande Gira de Castilla, Galícia, 
Portugal, Andaluzia e Marrocos

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

Dia 2º (Seg): Madri 
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre para 
fazer nosso primeiro contato com a cidade, pas-
sear por suas avenidas. Final da tarde faremos 
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. Regresso ao 
hotel. À noite poderemos degustar um delicioso 
jantar de tapas. (Jantar de tapas incluído no Pa-
cote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 3º (Ter): Madri 
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade pas-
sando pela Castellana, Gran Vía, Cibeles e Ne-
tuno, Porta de Alcalá, as Cortes, a Porta do Sol, 
Praça Maior, Praça do Oriente, e Madri moderno. 
Tarde livre. Sugerimos fazer uma excursão opcio-
nal a cidade imperial de Toledo, passear por suas 
ruas e respirar o seu ambiente medieval, visitar 
sua esplêndida catedral e conhecer a pintura de 
El Greco. Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Qua): Madri / Segóvia / Ávila / 
Salamanca (272 km) 
Café da manhã. Saída até Segóvia onde po-
deremos admirar seu magnífico aqueduto. 
Continuação a Ávila para admirar suas intactas 
muralhas, antes de chegar a Salamanca, a cidade 
universitária. Pela tarde visita da cidade e seu 
centro histórico de grande beleza monumental. 
(Jantar típico incluído no Pacote Plus P+). Pela 

noite recomendamos passear por sua Praça 
Maior, onde viveremos o ambiente da cidade. 
Acomodação no hotel. 

Dia 5º (Qui): Salamanca / Santiago de 
Compostela (434 km) 
Café da manhã. Saída até Santiago de Com-
postela, centro de peregrinação mundial pela 
devoção do Apóstolo Santiago. Pela tarde saída 
para fazer a visita guiada da cidade, com sua 
magnífica Praça de Obradoiro e sua esplêndida 
catedral. Acomodação no hotel em Santiago 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). 

Dia 6º (Sex): Santiago / Viana do 
Castelo / Porto (294 km) 
Café da manhã. Saída até as Rías Baixas para 
continuar nossa rota até Portugal. Visitaremos 
a população de Viana do Castelo, na desembo-
cadura 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 7º (Sáb): Porto 
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade, 
uma das mais belas e ricas do país, cujos vinhos 
são famosos pelo mundo inteiro e onde visita-
remos uma de suas adegas. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação 
no hotel. 

Dia 8º (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 espetáculo 
de fados incluídos no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel. 

Dia 9º (Seg): Lisboa 
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade 
de Lisboa junto a desembocadura do rio Tejo. 
Percorreremos suas principais avenidas e mo-
numentos como a Torre de Belém e o Mosteiro 
dos Jerônimos. Tarde livre. Sugerimos fazer uma 
visita a Sintra e Cascais, com suas vilas e palácios. 
Acomodação no hotel. (Visita incluída no Pacote 
Plus P+). 

Dia 10º (Ter): Lisboa / Merida / Sevilha 
(648 km) 
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola 
seguindo até Mérida. (Almoço incluído no Pa-
cote Plus P+). Visita ao teatro e anfiteatro ro-
mano. Continuação à Sevilha, onde chegaremos 
no final da tarde. Acomodação no hotel. 

Dia 11º (Qua): Sevilha 
Café da manhã. Saída para efetuar a visita da 
cidade e seus principais monumentos, como a 
Torre do Ouro, o Parque Maria Luísa, a Maes-
tranza, a Catedral, a Giralda, e o bairro de Santa 
Cruz. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Em 
continuação sugerimos opcionalmente fazer um 

passeio em barco pelo rio Guadalquivir (Incluído 
no Pacote Plus P+). Tarde livre para passear por 
estra 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 12º (Qui): Sevilha / Córdoba / 
Granada (306 km) 
Café da manhã. Saída até Córdoba, onde visita-
remos sua famosa Mesquita. Tempo livre para o 
almoço. Saída até Granada. (Jantar incluído no 
Pacote Plus P+).  Acomodação no hotel.

Dia 13º (Sex): Granada / Costa do Sol - 
Málaga (274 km) 
Café da manhã. Saída para fazer uma visita ao 
magnífico forte de Alhambra e aos jardins do 
Generalife. Depois da visita saída até Costa do 
Sol (sem guia). Acomodação no hotel

Dia 14º (Sáb): Málaga (Costa do Sol) / 
Ronda / Málaga (Costa do Sol)
Café da manhã. Breve visita da cidade até a pito-
resca cidade de Ronda. Visita da cidade. Tempo 
livre para almoçar (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Retorno à Málaga (Costa do Sol). Tarde 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 15º (Dom): Costa do Sol - Málaga / 
Algeciras / Tânger / Rabat
Café da manhã. Partiremos ao longo da Costa do 
Sol até chegarmos a Tarifa, onde embarcaremos 
em balsa para atravessar o Estreito de Gibraltar 
em direção a Tânger. Durante esta viagem de 
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53Espanha / Portugal / Marrocos• *Taxas de Turismo serão cobradas no ato da reserva, valores aproximados 10 €

aproximadamente 15 km., teremos a oportuni-
dade de visitar golfi nhos, orcas e baleias migra-
tórias. Desembarque e visita a Medina. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Continuação de 
Rabat, atual capital do Reino de Marrocos. Jantar 
e acomodação no hotel.  

Dia 16º (Seg): Rabat / Casablanca / 
Marrakech
Café da manhã. Saida para realizarmos visita 
panorâmico de Rabat, começando pelo Palácio 
Real “Dar el Makhzen”, que abriga a mesquita 
de “Homens de Fez”, e o Kasbah das Oudaias. 
Saida em direção a Casablanca, a capital econô-
mica, industrial e fi nanceiro que representa o 
desenvolvimento e a modernidade e é o pri-
meiro porto do país.  Visita panorâmico desta 
cidade cosmopolita e lendária. Após a visita, 
tempo livre para conhecer a impressionante 
Mesquita Hassan II, a terceira maior do mundo. 
Continuação em direção a Marrakech. Jantar e 
acomodação no hotel.  

Dia 17º (Ter): Marrakech
Café da manhã. Visita na cidade imperial e capi-
tal do Sul, onde destaca a Torre Koutoubia,(irmã 
gêmea da Giralda de Sevilha),  o Palácio da 
Bahia e a incomparável praça Jemaa el F’na 
(assembleia do povo), declarado patrimônio da  
Humanidade. Ali veremos músicos, bailarinas, 
narradores de contos, encantadores de serpen-
tes e tudo o que possa imaginar. Tarde livre onde 
poderá continuar visitando esta incrível cidade. 
Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 18º (Qua): Marrakech / Meknes / 
Fez
Café da manhã e Saida para direção Meknes, a 
capital do reino na época do sultão Muley Ismail, 
fundador da a dinastia alauita, Patrimônio cultu-
ral da Humanidade. Ele construiu uma impressio-

nante cidade rodeadas muros altos com portões 
monumentais. Visita à cidade onde podemos 
admirar o portão do “Báb Al Mansour”, o maior 
e mais bonito do norte da África, os Celeiros 
e Cavalos e o Mausoléu de Mulay Idriss. Con-
tinuação de Fez. Visita das portas douradas do 
Palácio Real. Visitaremos a antiga medina com 
sua Medersa de Bou Anania, a fonte Nejjarine, 
a mesquita Karaouine, que abriga um dos prin-
cipais centros culturais do Islã e é a sede da Uni-
versidade de Fez, e o mausoléu de Mulay Idriss. 
Vamos parar no   famoso bairro dos curtidores 
para apreciar toda cultura reserva para nós. Tarde 
livre. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 19º (Qui): Fez / Tânger / Tarifa /
Algeciras / Granada
Café da manhã e saida em direção Tânger, onde 
embarcaremos em ferry para cruzar novamente 
estreito de Gibraltar com direção Tarifa/Algeci-
ras. Desembarque e continuação em direção a 
Granada. Acomodação no hotel.

Dia 20º (Sex): Granada / Costa do Sol
Café da manhã. Saida para fazer a visitar ao mag-
nifi co forte de Alhambra, declarado patrimônio 
da Humanidade, com seus belos Palácios Na-
zaríes e seu harmonioso Jardins do Generalife. 
Logo após a visita saida em direção a Málaga. 
Resto do dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 21º (Sab): Costa do Sol
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso.

Fim dos nossos serviços. Até uma próxima via-
gem!

Obs. Os apartamentos deverão ser desocupados 
até 10h.

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã buffet nos ho-

téis da categoria selecionada.
• Transporte em ônibus de turismo em ambas 

partes do itinerário pela Espanha e por Ma-
rrocos. 

• Guia acompanhante durante o circuito de ôni-
bus desde Madri e no circuito em Marrocos. 

• Acompanhamento de guia durante o roteiro 
de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (por-
tuguês e espanhol) nas saídas em vermelho. 

• Transporte em Ferry no cruzeiro do estreito 
de Gibraltar.

• Visitas guiadas de Madri, Salamanca, San-
tiago, Porto, Lisboa, Mérida, Sevilha, Córdoba, 
Granada e durante o circuito de Marrocos tal 
como descritas no itinerário. 

• 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 
Salamanca G.H. Corona Sol G.H. Corona Sol 
Santiago  Tryp Santiago NH Collection/ Hesperia Vigo / Eurostar Araguaney
Porto Park Hotel Gaia / Beta Porto Novotel Porto Gaia
Lisboa Exe Liberdade / Vip Zurique Marriot Park / Villa Gare / Vila Gare Opera
Sevilha M.A. Sevilha Congresos Meliá Lebreros 
Granada G. H . Luna / Saray G. H . Luna / Saray
C. do  Sol / Málaga Hilton Garden Hilton Garden
Rabat Hotel Chellah 4* o similar Hotel Chellah 4* o similar
Marrakech Hotel Ayoub 4* / Hotel Meriem 4* o similar Hotel Ayoub 4* / Hotel Meriem 4* o similar
Fez Hotel Menzeh Zalagh 4* o similar Hotel Menzeh Zalagh 4* o similar

Hotéis previstos ou similares

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Jantar Tapas em Madri 
• Jantar em Salamanca 
• Jantar em Santiago 
• Almoço no Porto e Fatima 
• Jantar em Lisboa 
• Almoço em Mérida 
• Almoço em Sevilha e Ronda 

• Jantar em Granada 
• Almoço em Tânger, Casablanca, Marrakech 

e Meknes
EXTRAS
• Espetáculo de Fados Portugueses 
• Excursão a Sintra e Cascais 
• Passeio em barco pelo Rio Guadalquivir
• Show de Flamenco em Sevilha 

21 DIAS: MADRI / COSTA DO SOL: 525 € INCLUI 14 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 10 Mai / 21 Jun 05 Jul / 30Ago 06 Set / 18 Out    01 Nov / 21 Mar 4 – 11 Abr Sup. Apt. Ind. Sup. Apt. Ind
 01 Nov / 31 Mar

Tour 21 dias:
Madri / C. del Sol

Iti: IB148

Categ. Confort 2.315  2.340  2.315  2.125  2.420  1.045  905  

Categ. Superior 2.545  2.590  2.545  2.285  2.565  1.235  1.020  

Categ. Premium 2.660  2.710  2.660  2.410  2.705  1.330  1.140  

€

Salamanca

Madri Meliá Princesa / Dear Hotel / Riu Plaza Espanha

Hotéis ExtraPremium

Os grupos com estadia em Santiago no período 11/06, 24/09 e 26/11 vão estar acomodados em 
Vigo, em vez de Santiago.
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