PORTUGAL E SUL DA ESPANHA
(MAIO/2020)
Dia 1: Brasil / Porto (16/maio)
Embarque no Aeroporto de Curitiba/Florianópolis/Porto Alegre (Outras saídas consultar
suplemento) com destino a Porto. Com conexões e pernoite no avião.
Dia 2: Porto (17/maio)
Chegada em Lisboa e conexão para a cidade Porto. Chegada prevista às 14:00 hs transfer
para hotel e noite livre, pernoite em Hotel no Porto.
Dia 3: Porto (18/maio)
Após café da manhã no hotel, início das visitas em Porto que recentemente teve a sua parte
antiga classificada como Patrimônio Mundial pela UNESCO; Igreja da Lapa (entrada para ver
a urna onde se encontra o coração do Imperador D. Pedro I do Brasil), a Sé do séc. XII
(entrada) e visita panorâmica da cidade (Av. dos Aliados, Torre dos Clérigos, Av. da Boavista,
Bairro da Foz, Ponte da Arrábida e Ponte de D. Luís) terminando numa Cave de Vinho do
Porto para visita e degustação. A tarde opcional passeio de barco pelo rio Douro. Pernoite em
hotel no Porto.
Dia 4: Porto / Braga / Guimarães / Coimbra (19/maio)
Após café da manhã no hotel, viagem para Braga. Passeio panorâmico pelo centro histórico e
lugares como Arco da Porta Férrea, Praça da República, Catedral, Palácio dos Biscainhos e o
Monastério do Bom Jesus. Após visitas viagem para Coimbra (170 km) com breve visita a
cidade de Guimarães. Chegada em Coimbra cidade com uma das mais antigas Universidades
no Mundo, igreja de Santa Clara, cujo relicário de prata e cristal repousa a tão amada Rainha
Santa Isabel, famosa pelo milagre das rosas. Pernoite em hotel em Coimbra.
Dia 5: Coimbra / Batalha / Fátima / Lisboa (20/maio)
Após café da manhã no hotel, saída rumo a Batalha (88 km) e breve parada para conhecer o
mosteiro. Continuação rumo à Fátima (20 km) e tempo livre para conhecer o Santuário
Mariano, famoso pela aparição da Virgem Maria em 1917 pelas três crianças próximo à Gruta
de Iria. Tempo livre para almoço e no meio da tarde viagem para Lisboa (127 km). Chegada
no fim da tarde e instalação no hotel. Pernoite hotel em Lisboa.
Dia 6: Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril (21/maio)
Após café da manhã no hotel, city tour panorâmico conhecendo famosos pontos de interesse
como a Praça do Marquês de Pombal, Parque de Eduardo VII, Monumento dos Descobridores,
Torre de Belém. Após o almoço visita a Sintra, Cascais e Estoril retorno ao hotel. A noite
opcional jantar show de fado. Pernoite hotel em Lisboa.
Dia 7: Lisboa / Algarve / Sevilha (22/maio)
Após café da manhã, saída do hotel e visita ao castelo de São Jorge e viagem para Sevilha
(470 km). Atravessando o Alentejo por Grândola e Ourique, continuando pela via do Infante
no Algarve, Ayamonte e chegada a Sevilha no fim da tarde. Pernoite Hotel em Sevilha.
Dia 8: Sevilha (23/maio)
Após café da manhã no hotel, saída para o tour panorâmico da cidade. Passando pelos pontos
mais interessantes de Sevilha: a Torre del Oro, o Teatro de la Maestranza, a famosa fábrica
de tabaco da cigana Carmen, a Plaza de Toros, as modernas pontes sobre o rio Guadalquivir,
os pavilhões da EXPO 92, o sofisticado Ayuntamiento a prefeitura. Visitaremos ainda, a
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deslumbrante Plaza de España, o Parque Maria Luisa e a monumental Catedral de Sevilha,
um dos maiores templos do mundo cristão, onde estão os restos mortais de Cristóvão
Colombo. Teremos a mais esplendida vista da famosa Giralda, a torre mourisca da catedral,
com 118 metros de altura. Na tarde livre, percorra o gracioso bairro de Santa Cruz, com seus
pátios, ruelas e becos. Se a opção for fazer compras, o calçadão da Calle de las Sierpes é o
ideal para adquirir produtos típicos, como xales, leques, rendas e mantillas. Programa típico
da noite, “La Marcha” significa percorrer vários bares e bodegas, saboreando as apetitosas
“tapas” e os deliciosos vinhos espanhóis. A noite opcional Show Folclórico. Pernoite hotel em
Sevilha.
Dia 9: Sevilha / Granada (24/maio)
Após café da manhã no hotel, viagem para Granada (250 km) chegada e visita à cidade. Por
700 anos, até 1492, Granada foi o centro do Império Mouro que dominou o sul da Espanha.
Por essa maravilhosa e fascinante cidade que faremos um city-tour visitando a Capela Real,
onde estão os restos mortais dos reis católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castela e o
esplêndido Palácio de Alhambra, o mais importante conjunto arquitetônico árabe de toda a
Europa. No Palácio, que era conhecido como “o paraíso terrestre”, visitaremos os pátios,
jardins, fontes e os luxuosos salões que abrigaram califas e sultões da dinastia násrida. Além
disso, vamos conhecer, no ponto mais alto do Palácio, o Generalife, ou “Jardim do Paraíso
Elevado”. Pernoite hotel em Granada.
Dia 10 – Granada / Córdoba / Madrid (25/maio)
Após café da manhã no hotel seguiremos em direção a Córdoba (200 km), cidade fundada em
169 a.C. pelos romanos. Faremos uma visita para conhecermos a Mesquita-Catedral, uma
das mais importantes obras de arte de todos os tempos, declarada Patrimônio da
Humanidade pela Unesco. Tempo livre para compras e às 17:00hs trem direto para Madrid.
Chegada às 18:40h e transfer para hotel. Pernoite hotel em Madrid.
Dia 11 - Madrid (26/maio)
Após café da manhã no hotel, início do city tour, conhecendo os principais pontos turísticos
como: Praça da Cibeles, Passeo de La castelhana, Gran Via, Praça de Espanha, Palácio Real,
panorâmica do estádio Real Madrid “Santiago Bernabeu”, Praça de Touros Las Ventas, que é
o maior recinto deste gênero na Espanha. Tempo para compras. À noite (Opcional) ida a uma
tourada. Pernoite hotel em Madrid.
Dia 12 – Madrid / Toledo / Madrid (27/maio)
Após café da manhã no hotel viagem a Toledo, passeio a pé nesta linda cidade Medieval, com
destaque para a catedral de Toledo em estilo gótico (Opcional a entrada com guia Local),
umas das mais belas do mundo, tempo para reflexões e compras. A Tarde retorno a Madrid.
Noite livre. Pernoite hotel em Madrid.
Dia 13: Madrid / Zaragoza / Barcelona (28/maio)
Após café da manhã no hotel. Viagem para Barcelona (600 km). Almoço na cidade de
Zaragoza, continuação e chegada a Barcelona no fim da tarde. Pernoite hotel em Barcelona.
Dia 14: Barcelona (29/maio)
Após café da manhã no hotel, tour pela esplêndida capital da Catalunha, cidade que com sua
riqueza cultural e beleza, inspirou grandes artistas como Gaudí, Miró, Salvador Dalí e Picasso.
Faremos um city-tour pelo Bairro Gótico, com suas belas construções medievais, como a
Catedral da Cataluña, e o Museu Picasso. Visitaremos ainda o elegante Palácio de La
Generalitat (sede do governo catalão); a famosa La Rambla, a avenida mais badalada de
Barcelona, e a monumental Igreja da Sagrada Família, a obra inacabada de Gaudí que é
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considerada o monumento mais excêntrico da cidade, Parque Guell. Pernoite Hotel em
Barcelona.
Dia 15: Barcelona / Brasil (30/maio)
Café da manhã no hotel e em horário oportuno deslocamento para o aeroporto. Voo noturno
de regresso ao Brasil.
Dia 16: Brasil (31/maio)
Chegada ao Brasil e conexão para cidades de origem. Fim dos nossos serviços
O PREÇO INCLUI



































Passagem aérea em classe econômica Curitiba/Florianópolis/Porto
Alegre/Porto//Barcelona/Curitiba/Florianópolis/Porto Alegre (com conexões)
02 noites de hospedagem em Porto no Hotel Eurostar Porto Centro (ou similar), em
apartamento duplo com café da manhã;
01 noite de hospedagem em Coimbra no Hotel Vila Galé Coimbra (ou similar), em
apartamento duplo com café da manhã;
02 noites de hospedagem em Lisboa no Hotel Sana Malhoa (ou similar), em apartamento
duplo com café da manhã;
02 noites de hospedagem em Sevilha no Hotel Exe Isla Cartuja (ou similar), em
apartamento duplo com café da manhã;
01 noite de hospedagem em Granada no Hotel Abades Nevada Palace (ou similar), em
apartamento duplo com café da manhã;
03 noites de hospedagem em Madrid no Hotel Exe Plaza (ou similar), em apartamento
duplo com café da manhã;
02 noites de hospedagem em Barcelona no Exe Mitre, em apartamento duplo com café da
manhã;
Degustação de vinhos em Porto (3 vinhos) e visita guiada em vinícola;
Almoço em Zaragoza com entrada, prato principal e sobremesa (bebidas à parte);
Ônibus exclusivo para o grupo durante todo o percurso;
City-tour em Porto;
City tour em Braga
City tour em Coimbra
City tour em Fátima
City tour em Batalha
City Tour em Lisboa
City Tour em Sintra / Cascais / Estoril
City Tour em Sevilha
City tour em Granada
City tour em Córdoba
City tour em Madrid
City tour em Barcelona
Visita ao Patronato de Alhambra e Generalife
Entrada na Universidade de Coimbra
Entrada ao Palácio de Cintra
Entrada na Sagrada Família
Entrada no Santuário de Fátima
Entrada na Catedral de Sevilla
Entrada na Capela Real em Granada
Entrada na Mesquita de Córdoba
Entrada no Parque Guell
Seguro de viagem;
Coordenador Brasileiro acompanhando o grupo desde o embarque em Curitiba;
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Gorjeta a motorista e guia
Kit de viagem

NÃO INCLUI:
 O preço exclui quaisquer serviços que não estejam expressamente mencionados na
programação;
 Taxas de embarque nos aeroportos do Brasil e no exterior;
 Documentação e/ou vistos;
 Bebidas durante as refeições;
 Comidas não mencionadas;
 Passeios locais opcionais;
 Extras de caráter pessoal (telefone, gorjetas, lavanderia, etc.);
 Café da manhã e/ou refeições servidas no apartamento;
 Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens;
INVESTIMENTO:
Para 20 pagantes:
Valor por pessoa em apartamento duplo: EUR 3.915,00 + EUR 138,00 (taxas)
Suplemento para apartamento individual: EUR 980,00
PARCELAMENTO (cheque ou boleto bancário):
Para adesões até:
31/agosto: 30% de entrada e saldo em 09 x sem juros
30/setembro: 30% de entrada e saldo em 08 x sem juros
31/outubro: 30% de entrada e saldo em 07 x sem juros
30/novembro: 30% de entrada e saldo em 06 x sem juros
31/dezembro: 30% de entrada e saldo em 05 x sem juros
IMPORTANTE – SOBRE VISTOS
Portugal
Brasileiro não precisa de visto para turismo e permanência de até 90 dias
Espanha
Brasileiro não precisa de visto para turismo e permanência de até 90 dias

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
 PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO (com vencimento 6 MESES após o retorno da
viagem).
 Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial
(por parte do pai ou mãe que não irá viajar), emitida pelo Juizado de Menores da Polícia
Civil ou em cartório com reconhecimento de assinatura por VERDADEIRO. Caso o menor
viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum responsável viajando
com o mesmo. NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO.
 O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada.
Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem
devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do
passageiro.
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