De Lisboa a Ronda Espanhola

A partir de 1.570€

17 Dias
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Visitando: Lisboa / Cáceres / Sevilha / Ronda / Costa do Sol/ Granada / Alicante / Valência / Barcelona /
Zaragoza / Madri / Ávila / Salamanca / Cidade Rodrigo / Porto / Aveiro / Fátima / Óbidos

+

Saídas 2020
A LISBOA: DOMINGOS
2020
Abril

19

Agosto

09, 23

Maio

03, 17, 31

Setembro

06, 20

Junho

14, 28

Outubro

04, 18

Julho

12, 26

Novembro 01

Dia 1º (Dom): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Lisboa.
Dia 2º (Seg): Lisboa
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Dia livre
para conhecer a cidade. Acomodação no hotel.
Dia 3º (Ter): Lisboa
Café da manhã. Pela manhã saida para realizar
a visita da bela cidade de Lisboa, juntos percorreremos suas principais avenidas e monumentos
como a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos, Bairro de Alfama . Tarde livre para continuar
visitando a cidade ou realizar uma excursão opcional para conhecer as belas cidades de Cintra,
Cascais e Estoril. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Qua): Lisboa / Caceres / Sevilha
Café da manhã. Saída em direção à fronteira
espanhola para chegar a cidade Cáceres, Patrimônio da humanidade, suas muralhas e seus
edifícios dão-lhe o nome do “Terceiro Conjunto
Monumental da Europa”. Caminharemos pela
Praça Maior e pela cidade velha com seu bairro
medieval. Continuação da viaje para Sevilha.
Acomodação no hotel.
Dia 5º (Qui): Sevilha
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica
com caminhada até o Bairro de Santa Cruz, até
chegar à Catedral (visita interna) com a Giralda. À
tarde livre para continuar visitando a cidade e seus
bairros típicos. Recomendamos assistir, no final da
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tarde, o show de um típico flamenco em um tablao, e degustar um bom vinho andaluz. (Show de
flamenco e degustação de vinhos incluídos no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 6º (Sex): Sevilha / Ronda / Costa
do Sol Sol
Café da manhã e saida a Ronda, una das cidades
mais antiga da Espanha . Tempo libre para admirar seus monumentos mais significativos como
a Praça dos Touros e a Ponte Nova. Pela tarde
saida em direção da Costa do Sol. Acomodação
no hotel.

o da Ciências. Continuação Barcelona. Acomodação no hotel.

Olímpico. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Ter): Barcelona
Café da manhã. Visita panorâmica para conhecer cidade, a praça da Espanha, Montjuic, onde
iremos efetuará una parada no Mirador , onde
teremos uma bela panorâmica da cidade e seu
porto marítimo, continuando nosso passeio
caminhamos até chegar bairro Gótico, para
ver a Praça de San Jaume, o Ajuntamento e a
Catedral, continuando conheceremos a Praça
da Cataluna. Tempo livre para almoçar no Porto

Dia 11º (Qua): Barcelona / Zaragoza /
Madrid (635 km)
Café da manhã. Saída até Zaragoza, onde efetuaremos uma parada para poder conhecer a
Basílica da Virgem de Pilar. A tarde continuação
em direção a Madri. Tempo livre. Acomodação
no hotel.
Dia 12º (Qui): Madri
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica

Dia 7º (Sáb): Costa del Sol / Granada
Café da manhã e tempo libre. Ao meio dia saida
em direção a Granada para visitar ao magnifico
conjunto monumental de Alhambra, declarada
Patrimônio da Humanidade, com seu belo palácio Nazaríes y Jardines de Generalife. Jantar
(Jantar incluído en Paquete Plus +). Acomodação no hotel.
Dia 8º (Dom): Granada / Alicante /
Valência (450 km)
Café da manhã e saida em direção Alicante. Visita panorâmico desta linda cidade as margens
do Mediterrâneo. Continuação até Valência.
Acomodação no hotel.
Dia 9º (Seg): Valência / Barcelona (365
km)
Café da manhã. Tempo livre para visitar a cidades
e conhecer os conjuntos das cidades das Artes e
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Lisboa

pela cidade para a conhecer a capital da Espanha que oferece aos viajantes o contraste da
cidade antiga e todo seu charme ao máximo de
uma cidade moderna e cosmopolita. Também
iremos conhecer a Plaza de Toros e o mítico Estádio de Santiago Bernabeu. Tarde livre para continuar visitando a cidade. Acomodação no hotel.
Dia 13º (Sex): Madrid / Ávila /
Salamanca
Café da manhã. Saida em direção a Ávila, Patrimônio da Humanidade e berço de Santa Teresa de Jesus. Parada curta para desfrutar desta
joia da Idade Média. Continuação de Salamanca
e visita a esta cidade universitária, cujo centro
histórico é declarado Patrimônio da Humanidade. Acomodação no hotel.
Dia 14º (Sab): Salamanca / Cidade
Rodrigo / Porto
Café da manhã. Saida em direção Rodrigo, um
breve tour a pé por esta cidade medieval e continuação em direção à fronteira portuguesa para
chegar a Porto, a capital do norte de Portugal a
margem do Rio Douro. A tarde visita pela cidade,
uma das mais belas e ricas do país, e seu principal produto de comercio são vinhos do Porto
conhecidos mundialmente e onde vamos ter a

oportunidade de conhecer uma de suas vinícolas. Acomodação no hotel.

ESPANHA

Porto
Aveiro
Fátima 1
Óbidos

Dia 15º (Dom): Porto / Aveiro / Fátima
Café da manhã. Saída até Aveiro, cidade encantadora e conhecida como a “Veneza portuguesa”
pelo encanto dos seus canais. Continuação até
Fátima, um dos centros de peregrinação da Cristandade. Tempo livre. Acomodação no hotel.
Dia 16º (Seg): Fátima / Óbidos / Lisboa
Café da manhã. Saída em direção a bela cidade
medieval de Óbidos, cidade com estreitas ruas
empedradas, suas tradicionais casas e um imponente castelo. Continuação a Lisboa, capital de
Portugal, situada na desembocadura do Rio Tejo.
Acomodação no hotel.
Dia 17º (Ter): Lisboa
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso.

Salamanca
1
Avila

Zaragoza

C. Rodrigo
3
Cáceres Madri

Lisboa 3
PORTUGAL

SI

2
Barcelona

1 Valência

Sevilha
Alicante
2 Ronda
1
1
Granada
C. Sol

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto / hotel / aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis da categoria selecionada.
• Guia acompanhante durante todo o circuito.
• Visitas com guias locais em Lisboa, Sevilha, Alhambra de Granada, Barcelona, Madri, Salamanca e
passeio panorâmico em Alicante
• Transporte em ônibus de turismo durante todo o tour.
• Seguro de proteção e assistência internacional MAPAPLUS.
Pacote Plus

Fim dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!
Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10h.

17 DIAS: LISBOA / LISBOA: 85 €: INCLUI 2 REFEIÇÕES E 1 EXTRAS

REFEIÇÕES

• Jantar em Granada
• Almoço em Porto Olímpico de Barcelona

EXTRAS

• Show Flamenco em Sevilha

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Categoria Confort

Lisboa

Roma

Sevilha

Don Paco

Costa do Sol

Hilton Garden Inn

Granada

Saray

Valência

Eurostars Rey Don Jaime

Barcelona

Sagrada Familia / Front Air Congress

Madri

Florida Norte

Salamanca

Salamanca Forum

Fatima

Santa María

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categoria

19 Abri /14 Jun

28 Junl / 23 Ago

06 Set / 01 Nov

Sup. Apt. Ind.

Tour 17 dias:
Lisboa / Lisboa
Iti: IB152

Categ. Confort

1.705

1.695

1.570

770

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