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DESVENDANDO A ESPANHA
Um país em constante movimento, com mais de vinte séculos de história, a Espanha é 
muito mais que um esteriótipo de toureiros e dançarinos de flamaneco. Barcelona, é a 
vanguarda das artes, design e da moda. Madrid mostra a Espanha dos monarcas Habs-
burgos e Bourbons, os melhores museus do país. o nosso tour passa por Madri, Puerto 
Lapice, Sevilha, Cordoba, Granada, Valencia e Barcelona.

PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Madri

Chegada ao aeroporto de Madri e traslado ao hotel. Tempo livre para os primeiros contatos com a capital 

espanhola. Hospedagem.

2º Dia - Madri

Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Madri, percorren-

do os seus principais bairros e monumentos: Praça de Espanha, Gran Via, a Praça Cibeles, com a sua 

harmoniosa fonte dedicada à deusa grega da agricultura e fertilidade, o Passeio da Castellana, o Estádio 



Santiago Bernabéu (parada), o Passeio do Prado, com o seu famoso museu, a antiga estação ferroviária 

de Atocha, o Parque do Retiro, a Praça de Touros de Las Ventas e a Praça do Oriente (com o Palácio Real, 

o Teatro da Ópera e a estátua de Filipe IV). De tarde, possibilidade de efetuar uma excursão opcional à 

cidade fortificada de Toledo, antiga capital de Espanha, que alcançou o seu apogeu nos séc. XIV e XV, e 

que é hoje cidade-museu e Patrimônio Mundial da UNESCO. À noite, sugerimos um espetáculo de dança 

clássica flamenca (opcional).

3º Dia - Madri > Puerto Lapice (Rota de D. Quixote) > Sevilha

Após o café da manhã, saída pela província de Castela, até Puerto Lapice, pequeno povoado famoso por 

seus moinhos de vento e por, segundo a lenda, ter sido um local de parada de D. Quixote. Breve parada. 

Continuação da viagem para Sevilha, a bela capital andaluza, situada nas margens do Rio Guadalquivir 

e que detendo outrora o rico monopólio das trocas comercias da Espanha com o Novo Mundo, fez dela 

uma das cidades mais ricas da Europa. Em 1992, Sevilha foi o local escolhido para a Grande Exposição 

Mundial, comemorativa do quinto centenário da descoberta da América. Hospedagem. Nota - Durante 

nossa estada em Sevilha será realizado o seguinte passeio opcional: passeio em “caleche” pelo verdejan-

te parque Maria Luísa seguido de um espetáculo de danças e cantares sevilhanos.

4º Dia - Sevilha

Após o café da manhã, visita desta encantadora cidade: o Parque Maria Luísa, doado à cidade pela Prin-

cesa Maria Luísa no séc. XIX e onde foram construídos vários edifícios para a Exposição Ibero-Americana 

de 1929, entre os quais o da Praça de Espanha é o mais espetacular; a Catedral (maior edifício gótico do 

mundo - entrada e visita), a Giralda (antigo minarete da mesquita, mais tarde transformado em torre si-

neira da Catedral) e o Alcazar. Conheceremos ainda o fascinante bairro judeu de Santa Cruz, onde viveu 

Murillo. Tarde e noite livres para visitas de gosto pessoal ou compras. Hospedagem.

5º Dia - Sevilha > Córdoba > Granada

Café da manhã e saída para Córdoba, localizada nas margens do rio Guadalquivir e notável pela sua 

atmosfera mourisca. Tempo livre para almoço. Visita da Mesquita-Catedral, em tempos a principal mes-

quita islâmica na Península Ibérica, até à tomada da cidade pelos cristãos em 1236. Continuação para 

Granada. Chegada a Granada e visita guiada do complexo do Alhambra, construído entre os sécs. XIII e 

XVI no alto de uma colina e no qual habitava o monarca da Dinastia Nasrida e a corte do Reino de Gra-

nada. Constituído por muralhas, jardins e áreas de habitação e de lazer, o Alhambra constitui um singular 

testemunho da história e cultura árabes na Península Ibérica, tendo sido o último reduto muçulmano a 

ser conquistado pelo exército dos Reis Católicos em 1492 (a visita dos interiores do Palácio está sujeita a 

reconfirmação). Hospedagem.

6º Dia - Granada > Valência

Após o café da manhã, saída pela rodovia do Mediterrâneo, atravessando uma região semidesértica do 

sul de Espanha, passando do lado de Múrcia e Alicante, a caminho da bela região de Valência, com sua 

várzea abundantemente irrigada, que lhe permite ter uma das maiores extensões de laranjais da Europa. 

As suas grandes cidades estão ligadas entre si por modernas estâncias de veraneio que atraem milhões 

de turistas anualmente. Séculos atrás, os colonos muçulmanos fizeram florescer estas regiões e, ainda 

hoje, os férteis campos e pomares das planícies costeiras abastecem toda a Espanha. Chegada a Valên-

cia, terceira maior cidade espanhola. Hospedagem.



7º Dia - Valência > Barcelona

Café da manhã e visita panorâmica desta linda cidade, com destaque para o centro histórico, onde se situa a 

Catedral e o interessante Mercado Central, além da moderníssima Cidade das Artes e das Ciências, construída 

segundo projeto de Santiago Calatrava. Tempo livre e continuação da viagem em direção à belíssima região 

da Catalunha. Hospedagem. A cidade de Barcelona é, não só um dos mais movimentados portos do Mediter-

râneo, mas também capital da Catalunha, segunda maior cidade de Espanha e o seu principal centro industrial. 

Barcelona rivaliza com Madri como centro de cultura, de comércio e de desporto. Aqui se realizaram os Jogos 

Olímpicos de 1992.

8º Dia - Barcelona

Café da manhã e visita da capital catalã: a belíssima Catedral, cuja construção foi iniciada no séc. XIII, a 

Rambla - movimentada avenida central da cidade -, a Praça da Catalunha, com as suas belas fontes, o 

Passeio de Gracia, avenida com comércio elegante que foi construída no século passado, as Casas Millá 

(La Pedrera) e Battló, obras-primas de Gaudi, a Igreja da Sagrada Família, belo exemplar da arquitetura 

modernista de Gaudi, que trabalhou na sua construção até à data da sua morte, o Parque de Montjuich e 

o Estádio Olímpico. Restante do dia livre para continuar a descobrir as belezas de Barcelona ou participar 

de um passeio opcional a Montserrat, para conhecer o Santuário da Virgem Negra, Padroeira da Catalu-

nha. Hospedagem.

9º Dia - Saída de Barcelona

Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 

horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 

de regresso.

DATA

Consulte-nos a parte aérea na sua data preferida, citada no calendário de saídas:

Saídas 2020: 11 e 25 de abril; 9 e 23 de maio; 6 de junho; 4 de julho; 1 e 29 de agosto; 12 e 26 de setembro; 

10 e 31 de outubro; 19 de dezembro.

Saídas 2021: 23 de janeiro; 20 de fevereiro; 13 e 27 de março.

INCLUI

8 Cafés da manhã buffet;

Circuito em ônibus de turismo;

Traslados de chegada e de saída (traslados estão incluídos somente se recebermos a informação dos voos 

até 15 dias antes do início da viagem);

Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;

Taxas hoteleiras e de serviço;

Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);

Acompanhamento durante toda a viagem por um guia Abreu bilíngue (português e espanhol);

Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Madri, Sevilha, Córdoba (Catedral-Mesquita), Granada, Valência 

e Barcelona;

Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Puerto Lapice;
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Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Catedral de Sevilha, Catedral-Mesquita de 

Córdoba, Complexo de Alhambra em Granada (a visita dos interiores do Palácio está sujeita a reconfirma-

ção), Catedral de Valência e Catedral de Barcelona;

Fones de ouvido para maior conforto durante as visitas.

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente especificado como Serviços Incluídos.

Observação: Sujeito a alteração de valores.

Parte aérea. Consulte-nos a parte aérea na sua data preferida, citada no calendário de saídas.

VALOR POR PESSOA

Parte terrestre, valor por pessoa: desde 1.225,00 Euros.

Com possibilidade de embarque em Chapecó, SC. Sujeito a alteração de valor.
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