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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8016 12 4 1.760 $

ST8017 17 7 2.675 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

TERÇA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUARTA-FEIRA: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para desfrutar de os cantos desta capital, visitar a Praça 
Mayor ou percor rer suas “tavernas”. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Passeio panorâmico pela capital do 
Reino da Espa nha, cidade cheia de contrastes, onde 
co nheceremos, junto ao nosso guia local, as Praças de 
Cibeles, de Espa nha e de Netuno, a Grande Via, a Calle 
Mayor, o exterior da Praça de Toros de Ventas, a Calle 
Alcalá, o Paseo del Prado, o Paseo de la Castellana, etc. 
Tarde livre para explorar as numerosas zonas comerciais 
ou descansar em algumas das inúmeras “ter razas” espa
lhadas pela cidade, desfrutando da animação das ruas 
de Madri. Como toque final a este dia, à noite você pode
rá assistir, opcionalmente, a um show de flamenco onde 
co nheceremos as raízes musicais da arte espa nhola. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Dia livre para co nhecer alguns dos seus 
museus e se desejar, poderá realizar uma completíssima 
excursão opcional à Toledo, onde realizaremos um pas
seio em ônibus pelo perímetro urbano, a partir do qual 
teremos uma visão geral do seu patrimônio artístico e 
passearemos pelas suas ruas e praças mais emblemáticas, 
incluindo a entrada na Catedral, considerada como uma 
das me lhores obras de arte espa nhola. Acomodação.

SÁBADO: MADRI - MÉRIDA - SEVI LHA
Café da ma nhã. Saída para Mérida. Tempo livre para co 
nhecer o fabuloso legado romano, onde destaca seu teatro 
de excelente acústica. Continuação para Sevi lha, cidade 
cheia de contrastes, com um centro histórico mais belo 
da Europa e que possui maravi lhosas obras de arte que 
marcam as diferentes culturas que passaram pela cidade. 
Jantar e acomodação.

DOMINGO: SEVI LHA
Café da ma  nhã. Pela ma nhã, visita panorâmica da cidade: 
Praça da Espa nha, situada no coração do co nhecido Par
que de Maria Luísa e construída para a Exposição Univer
sal de 1929, Bair ro de Santa Cruz, onde se encontrava o 
bair ro judeu até a expulsão da Espa nha e hoje em dia um 
dos bair ros mais característicos da cidade, com seus ca

lçadões e suas praças de casas caiadas de branco com 
grades de fer ro forjado: o exterior da Giralda, tor re que re
presenta maior expoente da cultura almohade provenien
te do Norte da África, cultura que fez com que a cidade 
se convertesse, depois da der rota de Córdoba, no centro 
cultural e artístico mais importante da Espa nha muçul
mana e símbolo também da Espa nha Cristã, quando em 
Sevi lha, devido ao comércio que se desenvolveu com a 
América no século XVI, se realizaram importantes obras 
arquitetônicas, entre as que se destacam o novo acaba
mento da tor re no estilo renascentista, etc. Tarde livre a 
sua disposição para continuar passeando e desfrutando 
desta maravi lhosa cidade. Se desejar, terá a possibilidade 
de realizar um passeio em barco pelo rio Guadalquivir e 
assistir a um típico espetáculo folclórico, onde através da 
dança e da música, co nhecerá a essência dos andaluzes. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: SEVI LHA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da ma nhã. Saída para Córdoba, capital do Estado 
Bético durante o Império Romano e do Califado de Cór
doba durante o período muçulmano na Espa nha, che
gando a ser a maior cidade ocidental do século X. Tempo 
livre para co nhecer o centro histórico da cidade e sua in
comparável Mesquita, que começou a ser construída no 
século VIII, por ordem do Emir Abd.alRahman I, e após 
diversas ampliações chegou a ter 24.000m². Possibilidade 
de realizar uma visita opcional guiada da mesma. Conti
nuação à Málaga, capital da Costa do Sol e o lugar onde 
nasceu Pablo Ruiz Picasso. Visita panorâmica da cidade 
onde co nheceremos, além do seu porto, os monumentos 
mais importantes, a maior parte deles estão situados no 
Monte Gibralfaro e redondezas. Uma viagem através das 
diferentes culturas que passaram por esta cidade desde a 
época romana com o teatro do século I, até a elegância da 
Málaga atual, refletida na rua Larios e claro, não esquecen
do dos importantes vestígios da época muçulmana, como 
a Fortaleza de Alcazaba, entre outros lugares. Retorno ao 
hotel. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: COSTA DO SOL - GRANADA
Café da ma nhã. Saída para Granada. Visita panorâmica 
da cidade, onde co nheceremos, entre outros lugares, a 
cidade universitária, a parte moderna da cidade Palácio 
de Congressos, o antigo mercado, o interessante centro 
urbano que se desenvolve em torno da Catedral Metropo
litana da Encarnação. Em seguida, realizaremos uma visi
ta guiada A A lhambra *, denominada assim pelos árabes 
pelos seus muros averme lhados (<<Qa’lat alHamra’>>, 
Castelo Verme lho), um dos símbolos mais importantes 
da Espa nha muçulmana, com uma localização estratégica 
privilegiada, em frente aos bair ros de Albaicín e Alcazaba. 
Foi o lugar de residência da dinastia nazarí até sua expul
são da Espa nha pelos Reis Católicos. Durante esta visita 
poderemos descobrir todos seus segredos, suas lendas, 
suas tor res, seus chafarizes, suas salas, seus pátios e seus 
jardins que te farão sentir em uma época legendária. (A 
ordem das visitas pode variar em função do horário de 
entrada A A lhambra). Acomodação.

* Devido às atuais restrições na entrada para visitar ao 
interior da Alhambra, eventualmente se substituirá pela 
visita guiada ao interior da Catedral e a tumba dos Reis 
Católicos.

QUARTA-FEIRA: GRANADA - ALICANTE - VALENÇA 
Café da ma nhã. Saída em direção a Costa do Mediter
râneo para chegar a Alicante, uma das cidades mais 
aco lhedoras do Levante espa nhol, onde co nheceremos 
seu maravi lhoso passeio marítimo, co nhecido como a 
“Explanada das Palmeiras”. Almoço e visita panorâmica 
da cidade, para co nhecer seus recantos mais caracterís
ticos e desfrutaremos das vistas panorâmicas que se têm 
desde a zona do Castelo de Santa Bárbara, que domina a 
cidade. Continuação até Valença, terceira cidade da Espa
nha e co nhecida internacionalmente pela celebração das 
festas dos fogos “Las Fallas” e que representa o espírito 
mediter râneo. Nesta cidade encontraremos o contras
te das tradições com uma cidade em pleno processo de 
modernização, colocandoa na vanguarda da arquitetura 
contemporânea europeia. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: VALENÇA - BARCELONA
Café da ma nhã. Visita panorâmica onde co nheceremos o 
centro histórico, um dos mais extensos e importantes da 
Espa nha, testemu nha do auge da cidade do século XV: 
as Tor res de Quart e Ser ranos com as vielas do bair ro del 
Carmen, a Catedral e a tor re do Miguelete, a Lonja e tam
bém visitaremos os lugares mais importantes da Valença 
modernista e a Valença do século XXI, com construções 
tão importantes como a espetacular Cidade das Artes e 
Ciências, realizada pelos arquitetos Santiago Calatrava e 
Félix Candela. Saída beirando o Mediter râneo até Barce
lona. Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Após o café da manhã, visita panorâmica pela cidade, 
percorrendo atrativos turísticos como a Praça Catalunha, 
a Avenida Las Ramblas, e a inacabada igreja Sagrada Fa
mília, do arquiteto modernista Antoni Gaud, a colina de 
Montjuïc, etc. Resto do dia livre, ou se desejar poderá fazer 
uma visita opcional para conhecer o Bairro Gótico, com 
labirínticas ruas medievais e lindas construções erguidas 
principalmente nos séculos 14 e 15. A parada seguinte é no 
Parque Güell, que tem status de Patrimônio da Humani
dade pela UNESCO e foi projetado por Gaudí, e o passeio 
termina no ”Pueblo Español”, museu ao ar livre construí
do para a Exposição Universal de 1929, com réplicas da 
arquitetura típica de várias regiões espanholas, como 
palácios, praças, casas senhoriais e oficinas de artesãos. 
Ali o cliente degusta uma deliciosa taça de champanhe. 
Acomodação.

SÁBADO: BARCELONA
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços. 

FIM DO ITINERÁRIO ST8016

Panorâmica da alhambra · Granada
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SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - PAMPLONA - SAN SEBASTIÁN
Café da ma nhã. Saída para Zaragoza, capital da Comuni
dade Autônoma de Aragão e situada na beira do rio Ebro, 
um dos mais importantes da Espa nha. Tempo livre para 
co nhecer a Basílica da Nossa Se nhora do Pilar, padroei
ra dos Hispanos. Segundo a lenda, foi neste lugar onde 
aconteceu a aparição da Virgem a Santiago o Maior. Con
tinuação à Pamplona, capital de Navar ra e cidade onde 
acontece uma das festas populares mais co nhecidas da 
Espa nha, os “San Fermines”. Tempo livre para descobrir 
as ruelas que formam o centro histórico da cidade, a praça 
do Castelo e da Prefeitura e, logicamente, a famosa rua 
Estafeta, internacionalmente co nhecida já que por ela cor
rem os touros durante os “encier ros”, festa tradicional da 
cidade. Continuação para o País Basco, onde chegaremos 
a San Sebastián. Jantar e acomodação.

DOMINGO: SAN SEBASTIÁN - SANTANDER - LEÓN
Café da ma nhã. Visita panorâmica: o passeio marítimo 
da Praia da Concha, o Palácio de Congressos, o Auditório 
Kursaal de Moneo, o Monte Igueldo, o bair ro antigo, etc. À 
continuação realizaremos um tour pela Costa Cantábrica 
até Santander, capital da Cantábria. Uma cidade se nhorial 
que reflete seu esplêndido passado já que foi o lugar fa
vorito para lazer da alta sociedade espa nhola. Visita pa
norâmica, onde co nheceremos sua Catedral de Nossa Se
nhora da Assunção, a Igreja do Santíssimo Cristo, jardins e 
o passeio da Pereda, passeio da Reina Vitória com incríveis 
vistas para a baía, o Sardinero, a Península e o Palácio da 
Madalena, construído em 1912 e atualmente sede da Uni
versidade Menendez Pelayo. Em seguida, partiremos para 
León, capital do antigo reino com seu mesmo nome e nos
sa porta de entrada à Comunidade Autônoma de Castilla e 
León. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LEÓN - ASTORGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da ma nhã. Visita panorâmica de León, onde conhe
ceremos seu centro histórico com lugares inesquecíveis 
como o Templo de São Isidoro, o Palácio Gusmão, a Casa 
Botines do Antonio Gaudi e obviamente, pela sua Catedral 
Gótica, conhecida pelo apelido “Pulchra leonina” e consi
derada como uma das mais belas da Europa pela elegân
cia da sua arquitetura, a delicadeza das suas esculturas 
nas diferentes coberturas e por seus quase 1800 m² de 
janelas que estão consideras entre os melhores conjuntos 
vitrais do mundo (XIIIXV). Continuação do nosso percur
so seguindo os passos dos peregrinos até Astorga, que é 
onde se unem o Caminho de Santiago e a Via da Prata, 
duas das rotas mais importantes da Espanha. Tempo livre 
para conhecer esta belíssima cidade, localizada na região 
de Castilla e León, conta com mais de 2000 anos de his
tória e um surpreendente conjunto monumental, onde se 
encontra desde uma catedral renascentista até um palácio 
modernista desenhado por Gaudi, que parece que saiu de 
um conto de fadas, passando por umas antigas muralhas 
romanas, perfeitamente conservadas e sem esquecer sua 
maravilhosa Praça Mayor, com sua Prefeitura em estilo 
barroco. Continuação de nosso percurso para chegar até 
Santiago de Compostela. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da ma nhã. Visita panorâmica da cidade, na qual a 
cada ano recebe mi lhões de pessoas procedentes do 
mundo inteiro, muitas delas, após finalizar o Cami nho de 
Santiago. Uma cidade cheia de vida e alegria, com uma 
das Universidades mais importantes da Espa nha. Visita
remos o centro histórico declarado Patrimônio da Huma
nidade pela UNESCO, com várias ruas estreitas, praças e 
edifícios de granito com séculos de história, muitos deles 
da época medieval. Em todos eles, bri lha com luz própria 
a Catedral, cuja majestosa fachada se eleva sobre a praça 
do Obradoiro. Tarde livre para continuar co nhecendo os 
cantos maravi lhosos ou desfrutar de um bom vi nho Alba
riño e dos excelentes frutos do mar galegos. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: SANTIAGO DE COMPOSTELA - SALAMANCA - MADRI
Café da ma nhã. Saímos de Galícia seguindo a Rota da Pra
ta até Salamanca, uma das cidades mais bonitas da Espa
nha e historicamente um centro cultural de primeira li nha. 
Foi aí que se realizou a primeira gramática do caste lhano, 
os primeiros preparativos da viagem de Colón a Brasil e 
nasceu Beatriz Galindo “La Latina”, a primeira mu lher uni
versitária no mundo e maestra dos fi lhos dos Reis Católi
cos. Salamanca foi nomeada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO desde 1988. Visita panorâmica da cidade 
para admirar seu grande patrimônio artístico, civil e re
ligioso, onde se destaca, entre outros lugares, a maravi
lhosa Plaza Mayor, a incrível fachada da Universidade, a 
Casa das Conchas, as duas Catedrais, o Convento dos 
Dominicos, etc. Continuação à Madri. Aproveite para dar 
um último passeio pela capital da Espa nha. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST8017

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: Segundo itinerario

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Madri · Panorâmica de Sevi lha · 
Panorâmica de Málaga · Panorâmica de Granada · Visita 
de A A lhambra · Panorâmica de Alicante · Panorâmica 
de Valença · Panorâmica de Barcelona · Panorâmica de 
San Sebastián · Panorâmica de Santander · Panorâmica 
de León · Panorâmica de Santiago de Compostela · 
Panorâmica de Salamanca

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Mérida · Córdoba · Zaragoza · Pamplona · Astorga · 
Costa do Sol

Catedral de Santa María · león
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 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8016: 22 Mai; 19 Jun; 10 Jul; 14 Ago; 11 Set

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Madri Leonardo Madri Center Cidade 3*S 
 Rafael Ventas Cidade 4* 
 Novotel Puente de la Paz Cidade 4* 
 Weare Chamartín Cidade 4* 
 Ac Cuzco Cidade 4*
Sevilha Silken AlAndalus Palace Cidade 4* 
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Málaga Tryp Málaga Alameda Cidade 4* 
 Silken Puerta Málaga Cidade 4*
Granada Saray Cidade 4* 
 Abba Granada Cidade 4*
Valença Acteón Cidade 4* 
 Silken Puerta Valença Cidade 4*
Barcelona Tryp Apolo Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4* 
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
S. Sebastián Mercure Monte Igueldo Cidade 4* 
 Silken Amara Plaza Centro 4*
León Silken Luis de León Cidade 4* 
 Eurostars León Cidade 4*
S. Compostela Eurostars S. Lázaro Cidade 4* 
 Trp Santiago Cidade 4* 
 Gran Hotel Los Abetos Periferia 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 27 MAR / 16 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8016 Madri  Barcelona
Seleção 12 4 1.760 2.335
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 15 MAI / 18 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8017 Madri  Madri
Seleção 17 7 2.675 3.540
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8022 18 8 2.840 $

ST8021 11 3 1.665 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8022

QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada, traslado ao hotel e resto do dia livre para um pri
meiro contato com a Bela Lisboa. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Café da ma nhã. Visita panorâmica: O Mosteiro dos Jerô
nimos, a Tor re de Belém, o Monumento aos Descobrido
res, as Praças do Comércio, do Rossio e do Marquês de 
Pombal, o Rio Tejo, etc. Saída para Estoril, realizando uma 
parada na zona mais interessante deste povoado, junto ao 
Cassino e seus jardins. Posteriormente, pela costa, che
garemos à Cascais, típica cidade de pescadores. Tempo 
livre e continuação pela ser ra até a bela Sintra, onde visi
taremos o Palácio Nacional e tempo livre para co nhecer a 
cidade. Retorno à Lisboa. Pela noite, você poderá realizar 
uma excursão, opcional, onde co nhecerá o típico folclore 
de Portugal, o Fado, acompa nhado da me lhor gastrono
mia do país. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - SEVI LHA
Café da ma nhã. Saída para Mérida. Tempo livre para co
nhecer seu legado romano, onde se destaca seu teatro 
de excelente acústica e ainda em funcionamento nos dias 
atuais. Continuação à Sevi lha, cidade cheia de contrastes, 
com um dos centros históricos mais bonitos da Europa e 
que possui maravi lhosas obras de arte que marcam as dife
rentes culturas que passaram por ali. Jantar e acomodação.

DOMINGO: SEVI LHA
Café da ma nhã. Visita panorâmica da cidade: Praça da 
Espa nha, situada no Parque de Maria Luísa e construída 
para a Exposição Universal de 1929, Bair ro de Santa Cruz, 
um dos bair ros mais característicos da cidade, com seus 
calçadões e suas praças de casas caiadas de branco com 
grades de fer ro forjado: o exterior da Giralda, etc. Tarde 
livre. Se desejar, terá a possibilidade de realizar um pas
seio em barco pelo rio Guadalquivir e assistir a um típico 
espetáculo folclórico, onde através da dança e da música, 
co nhecerá a essência dos andaluzes. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: SEVI LHA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da ma nhã. Saída para Córdoba, capital do Estado 
Bético durante o Império Romano e do Califado de Cór
doba durante o período muçulmano na Espa nha, chegan
do a ser a maior cidade ocidental do século X, berço de 
grandes filósofos, científicos e artistas. Tempo livre para 

co nhecer o centro histórico da cidade e sua incomparável 
Mesquita. Possibilidade de realizar uma visita opcional 
guiada da mesma, que está considerada como uma das 
maiores obras de arte islâmica. Continuação à Málaga, 
capital da Costa do Sol e o lugar onde nasceu Pablo Ruiz 
Picasso. Visita panorâmica da cidade onde realizaremos 
um tour através das diferentes culturas que passaram por 
esta cidade desde a época romana com o teatro do século 
I, até a elegância da Málaga atual, não esquecendo dos 
importantes vestígios da época muçulmana, como a For
taleza de Alcazaba, entre outros lugares. Retorno ao hotel. 
Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: COSTA DO SOL - GRANADA
Café da ma nhã. Saída para Granada. Visita panorâmica da 
cidade: a cidade universitária, a parte moderna da cidade 
Palácio de Congressos, o antigo mercado, o interessante 
centro urbano que se desenvolve em torno da Catedral 
Metropolitana da Encarnação. Em seguida, realizaremos 
uma visita guiada A A lhambra *, denominada assim pe
los árabes pelos seus muros averme lhados (<<Qa’lat al
Hamra’>>, Castelo Verme lho). Foi o lugar de residência 
da dinastia nazarí até sua expulsão da Espa nha pelos Reis 
Católicos. (A ordem das visitas pode variar em função do 
horário de entrada A A lhambra). Acomodação.

* Devido às atuais restrições na entrada para visitar ao 
interior da Alhambra, eventualmente se substituirá pela 
visita guiada ao interior da Catedral e a tumba dos Reis 
Católicos

QUARTA-FEIRA: GRANADA - ALICANTE - VALENÇA 
Café da ma nhã. Saída em direção a Costa do Mediter râneo 
para chegar a Alicante. Almoço e visita panorâmica da ci
dade, onde co nheceremos seus cantos mais característi
cos e desfrutaremos das vistas panorâmicas que se têm 
desde a zona do Castelo de Santa Bárbara. Continuação 
até Valença, terceira cidade da Espa nha e co nhecida inter
nacionalmente pela celebração das festas dos fogos “Las 
Fallas” e que representa o espírito mediter râneo. Nesta 
cidade encontraremos o contraste das tradições com uma 
cidade em pleno processo de modernização, colocando
a na vanguarda da arquitetura contemporânea europeia. 
Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: VALENÇA - BARCELONA
Café da ma nhã. Visita panorâmica desta bela cidade: o 
centro histórico, um dos mais extensos e importantes da 
Espa nha, testemu nha do auge da cidade do século XV: 
as Tor res de Quart e Ser ranos com as vielas do bair ro del 
Carmen, a Catedral e a tor re do Miguelete, a Lonja e tam
bém visitaremos os lugares mais importantes da Valença 
modernista e a Valença do século XXI, com construções 
tão importantes como a espetacular Cidade das Artes e 
Ciências, realizada pelos arquitetos Santiago Calatrava e 
Félix Candela. Saída beirando o Mediter râneo até Barce
lona. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8021

QUARTA-FEIRA: AMÉRICA - BARCELONA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA: BARCELONA
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre para um primei
ro contato com a cidade. Alojamiento.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Após o café da manhã, visita panorâmica, percorrendo 
atrativos turísticos como a Praça Catalunha, a Avenida Las 
Ramblas, e a inacabada igreja Sagrada Família, do arqui
teto modernista Antoni Gaud, a colina de Montjuïc, etc. 
Resto do dia livre, ou se desejar poderá fazer uma visita 
opcional para conhecer o Bairro Gótico, com labirínticas 
ruas medievais e lindas construções erguidas principal
mente nos séculos 14 e 15. A parada seguinte é no Parque 
Güell, que tem status de Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO e foi projetado por Gaudí, e o passeio termina no 
”Pueblo Español”, museu ao ar livre construído para a Ex
posição Universal de 1929, com réplicas da arquitetura tí
pica de várias regiões espanholas, como palácios, praças, 
casas senhoriais e oficinas de artesãos. Ali o cliente de
gusta uma deliciosa taça de champanhe. Acomodação.

TeaTro romano · mérida

Catedral de Santa María Maior · liSboa

ST8022  ST8021

LISBOA E GRANDE TOUR DA ESPANHA BARCELONA, NORTE DA ESPANHA E MADRI
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SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - PAMPLONA - SAN SEBASTIÁN
Café da ma nhã. Saída para Zaragoza, na beira do rio Ebro, 
um dos mais importantes da Espa nha. Tempo livre para 
co nhecer a Basílica da Nossa Se nhora do Pilar, padroei
ra dos Hispanos. Segundo a lenda, foi neste lugar onde 
aconteceu a aparição da Virgem a Santiago o Maior. Con
tinuação à Pamplona, capital de Navar ra e cidade onde 
acontece uma das festas populares mais co nhecidas da 
Espa nha, os “San Fermines”. Tempo livre para descobrir 
as ruelas que formam o centro histórico da cidade, a praça 
do Castelo e da Prefeitura e, logicamente, a famosa rua 
Estafeta, internacionalmente co nhecida já que por ela cor
rem os touros durante os “encier ros”, festa tradicional da 
cidade. Continuação para o País Basco, onde chegaremos 
a uma das cidades mais charmosas da Espa nha, San Se
bastián. Jantar e acomodação.

DOMINGO: SAN SEBASTIÁN - SANTANDER - LEÓN
Café da ma nhã. Visita panorâmica onde passearemos 
com nosso guia local pelos lugares mais emblemáticos: 
o passeio marítimo da Praia da Concha, o Palácio de Con
gressos, o Auditório Kursaal de Moneo, o Monte Igueldo, 
o bair ro antigo, etc. À continuação realizaremos um tour 
pela Costa Cantábrica até Santander, capital da Cantábria. 
Visita panorâmica, onde co nheceremos sua Catedral de 
Nossa Se nhora da Assunção, a Igreja do Santíssimo Cris
to, jardins e o passeio da Pereda, passeio da Reina Vitória 
com incríveis vistas para a baía, o Sardinero, a Península 
e o Palácio da Madalena, construído em 1912 e atualmen
te sede da Universidade Menendez Pelayo. Em seguida, 
partiremos para León, capital do antigo reino com seu 
mesmo nome e nossa porta de entrada à Comunidade 
Autônoma de Castilla e León. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LEÓN - ASTORGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. Visita panorâmica de León, onde conhe
ceremos seu centro histórico com lugares inesquecíveis 
como o Templo de São Isidoro, o Palácio Gusmão, a Casa 
Botines do Antonio Gaudi e obviamente, pela sua Cate
dral Gótica, conhecida pelo apelido “Pulchra leonina” e 
considerada como uma das mais belas da Europa pela 
elegância da sua arquitetura, a delicadeza das suas es
culturas nas diferentes coberturas e por seus quase 1800 
m² de janelas que estão consideras entre os melhores 
conjuntos vitrais do mundo (XIIIXV). Continuação do 
nosso percurso seguindo os passos dos peregrinos até 
Astorga, que é onde se unem o Caminho de Santiago e 
a Via da Prata, duas das rotas mais importantes da Es
panha. Tempo livre para conhecer esta belíssima cidade, 
localizada na região de Castilla e León, conta com mais 
de 2000 anos de história e um surpreendente conjun
to monumental, onde se encontra desde uma catedral 
renascentista até um palácio modernista desenhado 
por Gaudi, que parece que saiu de um conto de fadas, 
passando por umas antigas muralhas romanas, perfei
tamente conservadas e sem esquecer sua maravilhosa 
Praça Mayor, com sua Prefeitura em estilo barroco. Con
tinuação de nosso percurso para chegar até Santiago de 
Compostela. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da ma nhã. Visita panorâmica na qual a cada ano 
recebe mi lhões de pessoas procedentes do mundo intei
ro, muitas delas, após finalizar o Cami nho de Santiago. 
Uma cidade cheia de vida e alegria, com uma das Uni
versidades mais importantes da Espa nha. Visitaremos o 
centro histórico declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO, com várias ruas estreitas, praças e edifí
cios de granito com séculos de história, muitos deles da 
época medieval. Em todos eles, bri lha com luz própria a 
Catedral, cuja majestosa fachada se eleva sobre a praça 
do Obradoiro. Tarde livre para continuar co nhecendo 
os cantos maravi lhosos ou desfrutar de um bom vi
nho Albariño e dos excelentes frutos do mar galegos. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: SANTIAGO DE COMPOSTELA - SALAMANCA - 
MADRI
Café da ma nhã. Saímos de Galícia seguindo a Rota da 
Prata até Salamanca, historicamente um centro cultural 
de primeira li nha. Foi aí que se realizou a primeira gramá
tica do caste lhano, os primeiros preparativos da viagem 
de Colón a Brasil e nasceu Beatriz Galindo “La Latina”, 
a primeira mu lher universitária no mundo e maestra 
dos fi lhos dos Reis Católicos. Salamanca foi nomeada 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO desde 1988. 
Visita panorâmica da cidade para admirar seu grande 
patrimônio artístico, civil e religioso, onde se destaca, en
tre outros lugares, a maravi lhosa Plaza Mayor, a incrível 
fachada da Universidade, a Casa das Conchas, as duas 
Catedrais, o Convento dos Dominicos, etc. Continuação 
à Madri. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Passeio panorâmico: as Praças de Cibeles, 
de Espa nha e de Netuno, a Grande Via, a Calle Mayor, o 
exterior da Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá, o Pa
seo del Prado, o Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre. À 
noite você poderá assistir, opcionalmente, a um show de 
flamenco onde co nheceremos as raízes musicais da arte 
espa nhola. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma 
excursão opcional à Toledo, cuja riqueza cultural vêm mar
cada pela convivência que existiu nessa cidade entre as 
civilizações cristã, hebraica e muçulmana. Realizaremos 
um passeio em ônibus pelo perímetro urbano, a partir do 
qual teremos uma visão geral do seu patrimônio artístico 
e passearemos pelas suas ruas e praças mais emblemá
ticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada como 
uma das obras primas da arte espa nhola. Acomodação.

SÁBADO: MADRI
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: Segundo itinerário

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Lisboa · Sintra, Cascais e Estoril · Panorâmica 
de Sevi lha · Panorâmica de Málaga · Panorâmica de Granada 
· Visita A A lhambra · Panorâmica de Alicante · Panorâmica 
de Valença · Panorâmica de Barcelona · Panorâmica de San 
Sebastián · Panorâmica de Santander · Panorâmica de León 
· Panorâmica de Santiago de Compostela · Panorâmica de 
Salamanca · Panorâmica de Madri

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Mérida · Córdoba · Astorga · Zaragoza · Pamplona · Costa 
do Sol

Palácio da Magdalena · Santander

2

1

12

1
1

1

2Madri

Sevilha

San Sebastián

León Santiago

Málaga

Granada

Valença

Barcelona
ESPANHA

PORTUGAL
3

2
Lisboa

 Zaragoza
 
Astorga

 Pamplona

Santander  

Salamanca  

 Mérida

 Córdoba  Alicante

FIM
AMBOS ITIN.

COMEÇO
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COMEÇO
ITIN. ST8021

ST8022  ST8021

LISBOA E GRANDE TOUR DA ESPANHA BARCELONA, NORTE DA ESPANHA E MADRI

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Lisboa Mercure Almada Almada 4* 
 Olaias Park Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*
Sevilha Silken AlAndalus Palace Cidade 4* 
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Málaga Tryp Málaga Alameda Cidade 4* 
 Silken Puerta Málaga Cidade 4*
Granada Saray / Abba Granada Cidade 4*
Valença Acteón Cidade 4* 
 Silken Puerta Valença Cidade 4*
Barcelona Tryp Apolo Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4* 
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
S. Sebastián Mercure Monte Igueldo Cidade 4* 
 Silken Amara Plaza Centro 4*
León Silken Luis de León Cidade 4* 
 Eurostars León Cidade 4*
S. Compostela Eurostars S. Lázaro Cidade 4* 
 Trp Santiago Cidade 4* 
 Gran Hotel Los Abetos Periferia 4*
Madri Leonardo Madri Center Cidade 3*S 
 Rafael Ventas Cidade 4* 
 Novotel Puente de la Paz Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 16 MAI / 19 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8022 Lisboa  Madri
Seleção 18 8 2.840 3.760
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 23 MAI / 26 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8021 Barcelona  Madri
Seleção 11 3 1.665 2.185
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MADRI E ANDALUZIA

SEGUNDA-FEIRA: SEVI LHA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da ma nhã. Saída para Córdoba. Tempo livre para co
nhecer o centro histórico da cidade e sua incomparável 
Mesquita, que começou a ser construída no século VIII, 
por ordem do Emir Abd.alRahman I, e após diversas am
pliações chegou a ter 24.000m², constituindo em seu in
terior, uma autêntica floresta de arcos e colunas. Se dese
jar, tendrá a possibilidade de realizar uma interesantissima 
visita opcional guiada da mesma, que está considerada 
como uma das maiores obras de arte islâmica. Conti
nuação à Málaga, capital da Costa do Sol e o lugar onde 
nasceu Pablo Ruiz Picasso. Visita panorâmica da cidade 
onde co nheceremos, além do seu porto, os monumentos 
mais importantes, a maior parte deles estão situados no 
Monte Gibralfaro e redondezas. Uma viagem através das 
diferentes culturas que passaram por esta cidade desde a 
época romana com o teatro do século I, até a elegância da 
Málaga atual, não esquecendo dos importantes vestígios 
da época muçulmana, como a Fortaleza de Alcazaba, etc. 
Retorno ao hotel. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: COSTA DO SOL - GRANADA
Café da ma nhã. Saída para Granada, a cidade que mais 
elogios recebeu ao longo dos tempos de viajantes, geó
grafos, historiadores e escritores de todas as épocas. Visi
ta panorâmica onde co nheceremos, entre outros lugares, 
a cidade universitária, a parte moderna da cidade Palácio 
de Congressos, o antigo mercado, o interessante centro 
urbano que se desenvolve em torno da Catedral Metropo
litana da Encarnação. Em seguida, realizaremos uma visi
ta guiada A A lhambra *, denominada assim pelos árabes 
pelos seus muros averme lhados (<<Qa’lat alHamra’>>, 
Castelo Verme lho), um dos símbolos mais importantes da 
Espa nha muçulmana, em frente aos bair ros de Albaicín e 
Alcazaba. Foi o lugar de residência da dinastia nazarí até 
sua expulsão da Espa nha pelos Reis Católicos. (A ordem 
das visitas pode variar em função do horário de entrada A 
A lhambra). Acomodação.

* Devido às atuais restrições na entrada para visitar ao 
interior da Alhambra, eventualmente se substituirá pela 
visita guiada ao interior da Catedral e a tumba dos Reis 
Católicos

QUARTA-FEIRA: GRANADA - MADRI (*)
Café da ma nhã. Saída em direção ao passo da monta nha 
de Despeñaper ros, antigo local de bandoleiros, que une 
a Andaluzia com a CastillaLa Mancha, ter ras por onde 
se desenvolve a obra prima das línguas caste lhanas: Don 
Quixote da Mancha. Chegada emMadri. Acomodação. 

(*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto 
se realizará em van ou trem, incluindo sempre o traslado 
entre hotel e a estação de trem e viceversa. 

QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8020 10 2 1.295 $

TERÇA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUARTA-FEIRA: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para descobrir alguns dos muitos recantos que esconde 
esta belíssima cidade. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, 
de Espa nha e de Netuno, a Grande Via, a Calle Mayor, o 
exterior da Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá, o Pa
seo del Prado, o Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre. À 
noite você poderá assistir, opcionalmente, a um show de 
flamenco onde co nheceremos as raízes musicais da arte 
espa nhola. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Dia livre ou excursão opcional à Toledo, 
onde realizaremos, com nosso guia local, um passeio em 
ônibus pelo perímetro urbano, e passearemos pelas suas 
ruas e praças mais emblemáticas, incluindo a entrada na 
Catedral. Retorno ao hotel. Acomodação.

SÁBADO: MADRI - MÉRIDA - SEVI LHA
Café da ma nhã. Saída para Mérida, uma das cidades mais 
importantes da Espa nha durante a ocupação Romana da 
Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto em 25 
a.C. e declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO 
no ano 1993 devido ao seu importante conjunto arqueo
lógico e monumental. Tempo livre para co nhecer seu 
maravi lhoso legado, onde se destaca seu teatro de exce
lente acústica e ainda em funcionamento nos dias atuais. 
Continuação à Sevi lha, cidade cheia de contrastes, com 
um dos centros históricos mais bonitos da Europa e que 
possui maravi lhosas obras de arte que marcam as diferen
tes culturas que por ali passaram. Jantar e acomodação.

DOMINGO: SEVI LHA
Café da ma nhã. Visita panorâmica: Praça da Espa nha, 
Bair ro de Santa Cruz, o exterior da Giralda, tor re que re
presenta maior expoente da cultura almohade provenien
te do Norte da África, cultura que fez com que a cidade se 
convertesse, depois da der rota de Córdoba, no centro cul
tural e artístico mais importante da Espa nha muçulmana 
e símbolo também da Espa nha Cristã, quando em Sevi lha, 
devido ao comércio que se desenvolveu com a América 
no século XVI, se realizaram importantes obras arquite
tônicas, entre as que se destacam o novo acabamento 
da tor re no estilo renascentista, etc. Tarde livre ou visita 
opcional onde se realizará um passeio em barco pelo rio 
Guadalquivir e assistir a um típico espetáculo folclórico, 
onde co nhecerá a essência dos andaluzes. Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 2

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Madri 
· Panorâmica de Sevi lha 
· Panorâmica de Málaga 
· Panorâmica de Granada 
· Visita de A A lhambra

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Mérida · Córdoba · Costa do Sol

Río GuadalquiviR e ToRRe do ouRo · Sevilha

2

1
1

Madri

Sevilha

Málaga

Granada

ESPANHA

3 1+

 Mérida

 Córdoba

As QuAtro torres · MAdri

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Madri Leonardo Madri Center Cidade 3*S 
 Rafael Ventas Cidade 4* 
 Novotel Puente de la Paz Cidade 4* 
 Weare Chamartín Cidade 4* 
 Leonardo Madri Center Cidade 3*S 
 Ac Cuzco Cidade 4*
Sevilha Silken AlAndalus Palace Cidade 4* 
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Málaga Tryp Málaga Alameda Cidade 4* 
 Silken Puerta Málaga Cidade 4*
Granada Saray Cidade 4* 
 Abba Granada Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 27 MAR / 16 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8020 Madri  Madri
Seleção 10 2 1.295 1.760
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LISBOA E ESPANHA
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* Devido às atuais restrições na entrada para visitar ao 
interior da Alhambra, eventualmente se substituirá pela 
visita guiada ao interior da Catedral e a tumba dos Reis 
Católicos.

QUARTA-FEIRA: GRANADA - ALICANTE - VALENÇA 
Café da ma nhã. Saída em direção a Costa do Mediter râneo 
para chegar a Alicante. Almoço e visita panorâmica da ci
dade, onde co nheceremos seus cantos mais característicos 
e desfrutaremos das vistas panorâmicas que se têm desde 
a zona do Castelo de Santa Bárbara, que domina a cidade. 
Continuação até Valença. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: VALENÇA - BARCELONA
Café da ma nhã. Visita panorâmica: o centro histórico, as 
Tor res de Quart e Ser ranos com as vielas do bair ro del 
Carmen, a Catedral e a tor re do Miguelete, a Lonja, a Va
lença modernista e do século XXI, com construções tão 
importantes como a Cidade das Artes e Ciências. Saída 
beirando o Mediter râneo até Barcelona. Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Após o café da manhã, visita panorâmica: a Praça Cata
lunha, a Avenida Las Ramblas, e a inacabada igreja Sagra
da Família, do arquiteto modernista Antoni Gaud, a colina 
de Montjuïc, etc. Resto do dia livre, ou se desejar poderá 
fazer uma visita opcional para conhecer o Bairro Gótico, 
o Parque Güell, que foi projetado por Gaudí, e o passeio 
termina no ”Pueblo Español”, museu ao ar livre construído 
para a Exposição Universal de 1929, com réplicas da ar
quitetura típica de várias regiões espanholas. Ali o cliente 
degusta uma deliciosa taça de champanhe. Acomodação.

SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da ma nhã. Saída em direção Madri. Chegada na 
capital espa nhola, uma das cidades mais alegres e cos
mopolita da Europa. Restante do dia livre para desfrutar 
dos muitos recantos desta cidade, visitar a Praça Mayor ou 
percor rer suas características “tavernas”. Acomodação.

(*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto 
se realizará em van ou trem, incluindo sempre o traslado 
entre hotel e a estação de trem e viceversa. 

DOMINGO: MADRI
Café da ma nhã. Vvisita panorâmica: as Praças de Cibeles, 
de Espa nha e de Netuno, a Grande Via, a Calle Mayor, o ex
terior da Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá, o Paseo 
del Prado, o Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre ou se 
desejar, poderá realizar uma excursão opcional à Toledo, 
onde realizaremos uma completa visita panorâmica, e co
nheceremos sua catedral gótica do século XIII. Se desejar, 
pela noite, também poderá assistir, opcionalmente, a um 
espetáculo de flamenco. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8019 13 5 1.955 $

QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa. Traslado ao hotel e resto do dia livre na 
Bela Lisboa. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Café da ma nhã. Visita panorâmica: O Mosteiro dos Jerôni
mos, a Tor re de Belém, o Monumento aos Descobridores, 
as Praças do Comércio, do Rossio e do Marquês de Pom
bal, o Rio Tejo, etc. Saída para Estoril, realizando uma pa
rada junto ao Cassino e seus jardins. Posteriormente, pela 
costa, chegaremos à Cascais, típica cidade de pescadores. 
Tempo livre. Continuação até Sintra, onde visitaremos o 
Palácio Nacional e tempo livre. Retorno à Lisboa. Pela 
noite, você poderá realizar uma excursão, opcional, onde 
co nhecerá o típico folclore de Portugal, o Fado, acompa
nhado da me lhor gastronomia do país. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - SEVI LHA
Café da ma nhã. Saída para Mérida. Tempo livre para co
nhecer seu maravi lhoso legado romano, onde se destaca 
seu teatro de excelente acústica. Continuação à Sevi lha, 
cidade cheia de contrastes, com um dos centros históricos 
mais bonitos da Europa. Jantar e acomodação.

DOMINGO: SEVI LHA
Café da ma nhã. Pela ma nhã, visita panorâmica: Praça da 
Espa nha, Bair ro de Santa Cruz, o exterior da Giralda, etc. 
Tarde livre ou possibilidade de realizar um passeio opcio
nal em barco pelo rio Guadalquivir e assistir a um típico 
espetáculo folclórico. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: SEVI LHA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da ma nhã. Saída para Córdoba. Tempo livre para co
nhecer o centro histórico e sua incomparável Mesquita. 
Possibilidade de realizar uma visita opcional guiada da 
mesma. Continuação à Málaga, capital da Costa do Sol. 
Visita panorâmica da cidade onde co nheceremos, além do 
seu porto, os monumentos mais importantes, a maior par
te deles estão situados no Monte Gibralfaro e redondezas. 
Retorno ao hotel. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: COSTA DO SOL - GRANADA
Café da ma nhã. Saída para Granada. Visita panorâmica: a 
cidade universitária, a parte moderna da cidade Palácio de 
Congressos, o antigo mercado, o centro urbano em torno 
da Catedral. Em seguida, realizaremos uma visita guia
da A A lhambra *, denominada assim pelos árabes pelos 
seus muros averme lhados (<<Qa’lat alHamra’>>, Castelo 
Verme lho). Acomodação. (A ordem das visitas pode variar 
em função do horário de entrada A A lhambra).

Praça do rossio · Lisboa

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 5 

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Lisboa 
· Sintra, Cascais e Estoril 
· Panorâmica de Sevi lha 
· Panorâmica de Málaga 
· Panorâmica de Granada 
· Visita de A A lhambra 
· Panorâmica de Alicante 
· Panorâmica de Valença 
· Panorâmica de Barcelona 
· Panorâmica de Madri

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Mérida · Córdoba · Costa do Sol

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8019: 23 Mai; 20 Jun; 11 Jul; 15 Ago; 12 Set

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Lisboa Mercure Almada Almada 4* 
 Olaias Park Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*
Sevilha Silken AlAndalus Palace Cidade 4* 
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Málaga Tryp Málaga Alameda Cidade 4* 
 Silken Puerta Málaga Cidade 4*
Granada Saray Cidade 4* 
 Abba Granada Cidade 4*
Valença Acteón Cidade 4* 
 Silken Puerta Valença Cidade 4*
Barcelona Tryp Apolo Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4* 
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
Madri Leonardo H. Madri City Center Centro 3*S 
 Weare Chamartín Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 04 ABR / 17 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8019 Lisboa  Madri
Seleção 13 5 1.955 2.590
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jardins, com uma grande variedade de espécie exóticas. 
Nossa rota continuará pelo coração do Vale do Douro, 
entre os vi nhedos em ter raços que se estendem entre 
Pi nhão e Peso da Régua, admirando maravi lhosas paisa
gens, com colinas que atingem as margens do rio. Con
tinuação à Coimbra, um dos centros universitários mais 
importantes da Europa. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: COIMBRA - FÁTIMA
Café da ma nhã. Visita panorâmica onde co nheceremos 
os edifícios e monumentos mais importantes da cidade: 
Santa ClaraaNova, onde se encontra o túmulo de Santa 
Isabel, padroeira da cidade e continuaremos pela Parte 
Alta de Coimbra o Almedina, onde desde o século XII 
viviam os aristocratas, os clérigos e, mais tarde, os estu
dantes. Co nheceremos, também, os pátios da universi
dade, a Capela de São Miguel e a Biblioteca Joanina, para 
continuar passeando pela Parte Baixa, zona do comércio, 
os artesãos e os bair ros ao longo do rio. Continuação à 
Fátima, cidade muito co nhecida no mundo depois da 
aparição que a Virgem realiza a partir do dia 13 de maio 
de 1917 às três crianças pastori nhas perto da Cova da Iria. 
Desde então, mi lhares de peregrinos e visitantes de todo 
o mundo vêm visitar a Capela das Aparições, construída 
em 1919. Tempo livre. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Café da ma nhã. Saída para Tomar, a cidade dos templá
rios, onde teremos a oportunidade de co nhecer o Castelo 
 Convento do Cristo, que nos fará sentir mais próximos 
da história dos Cavaleiros Templários e da época da ex
ploração marítima portuguesa até o Novo Mundo. Nosso 
próximo destino será Óbidos. Tempo livre nessa cidade 
cheia de encantos, que passear por suas ruas é como 
voltar no tempo de lenda, desfrutando não somente de 
seu castelo de origem medieval e com remodelações de 
estilo Manuelino e suas mura lhas, mas também de suas 
típicas casas brancas, enfeitadas por azulejos azuis. Con
tinuação à Lisboa. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Café da ma nhã. Visita panorâmica: O Mosteiro dos Jerô
nimos, a Tor re de Belém, o Monumento aos Descobri
dores, as Praças do Comércio, do Rossio e do Marquês 
de Pombal, o Rio Tejo, etc. Saída para Estoril, realizando 
uma parada na zona mais interessante deste povoado, 
junto ao Cassino e seus jardins. Posteriormente, pela 
costa, chegaremos à Cascais, típica cidade de pescado
res. Tempo livre para passear por suas ruas. Continuação 
pela ser ra até a bela Sintra, onde visitaremos o Palácio 
Nacional e tempo livre para co nhecer a cidade. Retorno 
à Lisboa. Pela noite, excursão opcional, onde co nhecerá 
o folclore de Portugal, o Fado, acompa nhado da me lhor 
gastronomia do país. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora do traslado ao 
aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim 
dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8023 9 4 1.080 $

SEXTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SÁBADO: LISBOA
Chegada na bonita capital portuguesa, porta de entrada 
da Europa nesta viagem. À sua chegada, traslado ao ho
tel e resto do dia livre. Acomodação.

DOMINGO: LISBOA - NAZARÉ - BATA LHA - AVEIRO - PORTO
Café da ma nhã e saída para Nazaré. Tempo livre nesta 
típica cidade de pescadores, que possui uma das areias 
mais bonitas da costa. Nosso seguinte destino será Bata
lha, onde teremos tempo livre para admirar seu mosteiro, 
obra prima da arte gótica manuelino, considerado uma 
das sete maravi lhas de Portugal. Continuação à Aveiro. 
Tempo livre para co nhecer a chamada Veneza Portu
guesa e, se desejar, poderá fazer um passeio no típico 
moliceiro, nome dado porque antigamente estas em
barcações transportavam uma alga denominada moliço. 
Destaque para o bair ro ve lho de “Beira Mar”, onde se 
conservam as tradicionais casas enfeitadas de azulejos 
e os armazéns de sal da Ria. Continuação à Porto. Jantar 
e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PORTO
Café da ma nhã. Visita panorâmica, co nhecendo o centro 
histórico considerado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, assim como alguns emblemáticos monumen
tos desta cidade, como a Praça dos Aliados, a Igreja Sé 
da Lapa, etc. Também visitaremos uma adega de vi nhos 
do Porto e realizaremos um passeio em barco pelo Rio 
Douro, de onde co nheceremos as pontes mais importan
tes. Tarde livre ou, se desejar, poderá fazer uma excursão 
opcional a Braga, onde visitaremos seu belíssimo centro 
histórico e também visitaremos o Bom Jesus, com sua 
escada bar roca, segundo centro religioso mais impor
tante de Portugal depois de Fátima, e que subiremos no 
teleférico mais antigo da Europa. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PORTO - GUIMARÃES - VALE DO DOURO CENTRAL - 
VILA REAL - COIMBRA
Café da ma nhã. Saída para Guimarães, berço do país, e 
segundo a tradição, em seu castelo nasceu no século XII, 
Alfonso Enriquez, primeiro rei de Portugal. Tempo livre 
para co nhecer seu centro histórico declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, com seu labirinto de cal 
çadões, muito bem conservados e de aspecto medieval. 
Continuação à Vila Real, cidade portuguesa fundada por 
agricultores e pastores para criar um lugar próximo para 
se morar, por causa das co lheitas. Visitaremos o Solar de 
Mateus, onde se produz o vi nho com o mesmo nome. 
Co nheceremos este encantador palácio bar roco de mea
dos do século XVIII, rodeado de vi nhedos e esplêndidos 

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 4

Visita com guia local e/ou excursões 
· Panorâmica de Porto 
· Passeio em barco pelo Rio Douro 
· Visita adegas de vi nho do Porto 
· Panorâmica de Coimbra 
· Panorâmica de Lisboa 
· Sintra com entradas 
· Costa do Estoril e Cascais

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário) 
· Mosteiro de Bata lha · Nazaré · Bata lha · Aveiro · 
Guimarães · Vila Real · Solar Mateus · Vale do Douro · 
Fátima · Castelo Convento de Tomar (entrada incluída) 
· Óbidos

Igreja do Carmo e bonde · Porto

1
2

1

Coimbra
Porto

Fátima

PORTUGAL

1 + 2
Lisboa

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8023: 18 Mai; 15 Jun; 06 Jul; 10 Ago; 07 Set

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Lisboa Mercure Almada Almada 4* 
 Olaias Park Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*
Porto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Novotel Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coimbra Tryp Coimbra Cidade 4* 
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4* 
 Dos Templarios Tomar 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
30 MAR / 26 OUT

TEMP. BAIXA 
02 NOV / 07 DEZ

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8023 Lisboa  Lisboa
Seleção 9 4 1.195 1.595 1.080 1.480
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QUARTA-FEIRA: COIMBRA - FÁTIMA
Café da ma nhã. Visita panorâmica onde co nheceremos 
os edifícios e monumentos mais importantes da cidade: 
Santa ClaraaNova, onde se encontra o túmulo de Santa 
Isabel, padroeira da cidade e continuaremos pela Parte 
Alta de Coimbra ou Almedina, onde desde o século XII 
viviam os aristocratas, os clérigos e, mais tarde, os estu
dantes. Co nheceremos, também, os pátios da universida
de, a Capela de São Miguel e a Biblioteca Joanina, para 
continuar passeando pela Parte Baixa, zona do comércio, 
os artesãos e os bair ros ao longo do rio. Continuação à 
Fátima, muito co nhecida depois da aparição que a Virgem 
realiza a partir do dia 13 de maio de 1917 às três crianças 
pastori nhas perto da Cova da Iria. Desde então, mi lhares 
de peregrinos e visitantes de todo o mundo vêm visitar 
a Capela das Aparições, construída em 1919. Tempo livre 
para co nhecer este importante centro mariano. Jantar e 
acomodação.

QUINTA-FEIRA: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Café da ma nhã. Saída para Tomar, a cidade dos templá
rios, onde teremos a oportunidade de co nhecer o Castelo 
 Convento do Cristo, que nos fará sentir mais próximos 
da história dos Cavaleiros Templários e da época da ex
ploração marítima portuguesa até o Novo Mundo. Nosso 
próximo destino será Óbidos. Tempo livre nessa cidade 
cheia de encantos, que passear por suas ruas é como 
voltar no tempo de lenda, desfrutando não somente de 
seu castelo de origem medieval e com remodelações de 
estilo Manuelino e suas mura lhas, mas também de suas 
típicas casas brancas, enfeitadas por azulejos azuis. Con
tinuação à Lisboa. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Café da ma nhã. Visita panorâmica: O Mosteiro dos Jerô
nimos, a Tor re de Belém, o Monumento aos Descobri
dores, as Praças do Comércio, do Rossio e do Marquês 
de Pombal, o Rio Tejo, etc. Saída para Estoril, realizando 
uma parada na zona mais interessante deste povoado, 
junto ao Cassino e seus jardins. Posteriormente, pela 
costa, chegaremos à Cascais, típica cidade de pescado
res. Tempo livre para passear por suas ruas. Continuação 
pela ser ra até a bela Sintra, onde visitaremos o Palácio 
Nacional e tempo livre para co nhecer a cidade. Retorno 
à Lisboa. Pela noite, excursão, opcional, onde co nhecerá 
o típico folclore de Portugal, o Fado, acompa nhado da 
gastronomia do país. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA
Café da ma nhã. Dia livre. Sugerimos que visite o Caste
lo de São Jorge, as Igrejas de Santo Antonio e a Cate
dral. Ou até mesmo cami nhar sem rumo pelos bair ros 
emblemáticos como o Alto, o Baixo e claro, pelo bair ro 
boêmio do Chiado. Acomodação. 

DOMINGO: LISBOA
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora do traslado ao 
aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim 
dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8024 9 4 1.080 $

SÁBADO: BRASIL - PORTO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

DOMINGO: PORTO
Chegada em Porto, sua porta de entrada na Europa nes
ta viagem. A sua chegada, traslado ao hotel e resto do 
dia livre para um primeiro contato com esta bela cidade, 
onde perceberá o ambiente boêmio de suas ruas e suas 
pessoas. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PORTO
Café da ma nhã. Visita panorâmica da parte mais caracte
rística de Porto, co nhecendo o centro histórico conside
rado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO: a Praça 
dos Aliados, a Igreja Sé da Lapa, edifício de estrutura 
românica. Dos séculos XII e XIII, que sofreu grandes re
modelações no período bar roco, visitaremos seu interior 
para co nhecer o mausoléu onde se encontra o coração 
de D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal, etc. Também 
visitaremos uma adega de vi nhos do Porto e realizare
mos um passeio em barco pelo Rio Douro, de onde co
nheceremos as pontes mais importantes: Freixo, Dona 
Maria II, São João, do Infante, Luis I e a Ar rábida. Tarde 
livre ou, se desejar, poderá fazer uma excursão opcional a 
Braga onde, com nosso guia local, visitaremos seu belíssi
mo centro histórico, que co nheceu seu esplendor a partir 
do século XVI, em que se converteu em cidade episcopal. 
Também visitaremos o Bom Jesus, con sua maravi lhosa 
escada bar roca, segundo centro religioso mais importante 
de Portugal depois de Fátima, e que subiremos no telefé
rico mais antigo da Europa. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PORTO - GUIMARÃES - VALE DO DOURO CENTRAL - 
VILA REAL - COIMBRA
Café da ma nhã. Saída para Guimarães, berço do país, e 
segundo a tradição, em seu castelo nasceu no século XII, 
Alfonso Enriquez, primeiro rei de Portugal. Tempo livre 
para co nhecer seu centro histórico declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, com seu labirinto de cal 
çadões, muito bem conservados e de aspecto medieval. 
Continuação à Vila Real, cidade portuguesa fundada por 
agricultores e pastores para criar um lugar próximo para 
se morar, por causa das co lheitas. Visitaremos o Solar de 
Mateus, onde se produz o vi nho com o mesmo nome. Co
nheceremos este encantador palácio bar roco de meados 
do século XVIII, rodeado de vi nhedos e esplêndidos jard
ins, com uma grande variedade de espécie exóticas. Nossa 
rota continuará pelo coração do Vale do Douro, entre os 
vi nhedos em ter raços que se estendem entre Pi nhão e 
Peso da Régua, admirando maravi lhosas paisagens, com 
colinas que atingem as margens do rio. Continuação à 
Coimbra, um dos centros universitários mais importantes 
da Europa. Jantar e acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 4

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Porto 
· Passeio em barco pelo Rio Douro 
· Visita adegas de vi nho do Porto 
· Panorâmica de Coimbra 
· Panorâmica de Lisboa 
· Sintra com entradas 
· Costa do Estoril e Cascais

Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo 
itinerário) 
· Guimarães 
· Vila Real 
· Solar Mateus 
· Vale do Douro 
· Fátima 
· Castelo Convento de Tomar (entrada incluída) 
· Óbidos

Vista do castelo · Guimaraes

1
2

1

Coimbra 

Porto

Fátima

PORTUGAL

3Lisboa

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8024: 19 Mai; 16 Jun; 7 Jul; 11 Ago; 8 Set

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Porto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Novotel Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coimbra Tryp Coimbra Cidade 4* 
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4* 
 Dos Templarios Tomar 4*
Lisboa Olaias Park Cidade 4* 
 Roma Cidade 3* 
 Mercure Almada Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
31 MAR / 27 OUT

TEMP. BAIXA 
03 NOV / 08 DEZ

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8024 Porto  Lisboa
Seleção 9 4 1.195 1.595 1.080 1.480
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PORTUGAL, ANDALUZIA E MADRI

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8025 16 6 2.285 $

SEXTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SÁBADO: LISBOA
Chegada na bonita capital portuguesa, porta de entrada 
da Europa nesta viagem. A sua chegada, traslado ao hotel 
e resto do dia livre. Acomodação.

DOMINGO: LISBOA - NAZARÉ - BATA LHA - AVEIRO - PORTO
Café da ma nhã e saída para Nazaré. Tempo livre nesta 
típica cidade de pescadores, que possui uma das areias 
mais bonitas da costa portuguesa. Teremos tempo livre 
a nossa disposição para co nhecer esta bonita cidade. 
Nosso seguinte destino será Bata lha, onde teremos tem
po livre para admirar seu mosteiro, obra prima da arte 
gótica manuelino, considerado uma das sete maravi lhas 
de Portugal. Continuação à Aveiro. Tempo livre para co
nhecer a chamada Veneza Portuguesa por seus canais 
que atravessam o centro da cidade e, se desejar, poderá 
fazer um passeio no típico moliceiro, nome dado porque 
antigamente estas embarcações transportavam uma 
alga denominada moliço. Destaque para o bair ro ve lho 
de “Beira Mar”, onde se conservam as tradicionais casas 
enfeitadas de azulejos e os armazéns de sal da Ria. Os 
azulejos são outra característica da cidade e pratica
mente é possível ler sua história através dos mesmos, 
que os encontramos desde as casas antigas de pescado
res até os edifícios mais modernos. Continuação à Porto, 
onde poderá perceber o ambiente boêmio de suas ruas 
e as pessoas. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PORTO
Café da ma nhã. Visita panorâmica da parte mais ca
racterística de Porto, co nhecendo o centro histórico 
considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO: 
a Praça dos Aliados, a Igreja Sé da Lapa, edifício de 
estrutura românica. Dos séculos XII e XIII, que sofreu 
grandes remodelações no período bar roco, visitaremos 
seu interior para co nhecer o mausoléu onde se encon
tra o coração de D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal, 
etc. Também visitaremos uma adega de vi nhos do Por
to e realizaremos um passeio em barco pelo Rio Douro, 
de onde co nheceremos as pontes mais importantes: 
Freixo, Dona Maria II, São João, do Infante, Luis I e a 
Ar rábida. Tarde livre ou, se desejar, poderá fazer uma 
excursão opcional a Braga onde, com nosso guia lo
cal, visitaremos seu belíssimo centro histórico, que co
nheceu seu esplendor a partir do século XVI, em que se 
converteu em cidade episcopal. Também visitaremos 
o Bom Jesus, com sua maravi lhosa escada bar roca, 
segundo centro religioso mais importante de Portugal 
depois de Fátima, e que subiremos no teleférico mais 
antigo da Europa. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PORTO - GUIMARÃES - VALE DO DOURO CENTRAL - 
VILA REAL - COIMBRA
Café da ma nhã. Saída para Guimarães, berço do país, e 
segundo a tradição, em seu castelo nasceu no século XII, 
Alfonso Enriquez, primeiro rei de Portugal. Tempo livre 
para co nhecer seu centro histórico declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, com seu labirinto de cal
çadões, muito bem conservados e de aspecto medieval. 
Continuação à Vila Real, cidade portuguesa fundada por 
agricultores e pastores para criar um lugar próximo para 
se morar, por causa das co lheitas. Visitaremos o Solar de 
Mateus, onde se produz o vi nho com o mesmo nome. Co
nheceremos este encantador palácio bar roco de meados 
do século XVIII, rodeado de vi nhedos e esplêndidos jard
ins, com uma grande variedade de espécie exóticas. Nossa 
rota continuará pelo coração do Vale do Douro, entre os 
vi nhedos em ter raços que se estendem entre Pi nhão e 
Peso da Régua, admirando maravi lhosas paisagens, com 
colinas que atingem as margens do rio. Continuação à 
Coimbra, um dos centros universitários mais importantes 
da Europa. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: COIMBRA - FÁTIMA
Café da ma nhã. Visita panorâmica da cidade, onde co
nheceremos Santa ClaraaNova, onde se encontra o 
túmulo de Santa Isabel, padroeira da cidade e continua
remos pela Parte Alta de Coimbra o Almedina, onde des
de o século XII viviam os aristocratas, os clérigos e, mais 
tarde, os estudantes. Co nheceremos, também, os pátios 
da universidade, a Capela de São Miguel e a Biblioteca 
Joanina, para continuar passeando pela Parte Baixa, zona 
do comércio, os artesãos e os bair ros ao longo do rio. Con
tinuação à Fátima, cidade muito co nhecida no mundo de
pois da aparição que a Virgem realiza a partir do dia 13 de 
maio de 1917 às três crianças pastori nhas perto da Cova da 
Iria. Desde então, mi lhares de peregrinos e visitantes de 
todo o mundo vêm visitar a Capela das Aparições, cons

truída em 1919. Tempo livre para co nhecer este importante 
centro mariano. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Café da ma nhã. Saída para Tomar, a cidade dos templá
rios, um lugar mágico, transbordante de uma maravi
lhosa arquitetura e de uma grande importância histórica, 
onde teremos a oportunidade de co nhecer o Castelo 
 Convento do Cristo, declarado Patrimônio da Huma
nidade pela UNESCO e que nos fará sentir mais próxi
mos da história dos Cavaleiros Templários e da época 
da exploração marítima portuguesa, pois temos de le
var em consideração que Tomar foi a casa de Enrique o 
Navegador, que impulsionou as explorações até o Novo 
Mundo. Nosso próximo destino será Óbidos. Tempo livre 
nessa cidade cheia de encantos, que passear por suas 
ruas é como voltar no tempo de lenda, desfrutando não 
somente de seu castelo, atualmente convertido em pou
sada, de origem medieval e com remodelações de estilo 
Manuelino e suas mura lhas com lindas portas de acesso, 
mas também de suas típicas casas brancas, enfeitadas 
por azulejos azuis que contrastam com a vibração das 
cores das flores que enfeitam as janelas. Continuação à 
Lisboa. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Café da ma nhã. Visita panorâmica da capital lisboeta: O 
Mosteiro dos Jerônimos, a Tor re de Belém, o Monumento 
aos Descobridores, as Praças do Comércio, do Rossio e 
do Marquês de Pombal, o Rio Tejo, etc. Saída para Estoril, 
realizando uma parada na zona mais interessante deste 
povoado, junto ao Cassino e seus jardins. Posteriormente, 
pela costa, chegaremos à Cascais, típica cidade de pes
cadores. Tempo livre para passear por suas ruas. Conti
nuação pela ser ra até a bela Sintra, onde visitaremos o 
Palácio Nacional e tempo livre para co nhecer a cidade. 
Retorno à Lisboa e resto do dia livre. Pela noite, você po

Palácio Real · MadRi
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derá realizar uma excursão, opcional, onde co nhecerá o 
típico folclore de Portugal, o Fado, acompa nhado da me
lhor gastronomia do país. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - SEVI LHA
Café da ma nhã. Saída para Mérida, uma das cidades mais 
importantes da Espa nha durante a ocupação Romana da 
Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto em 25 
a.C. com o nome de Emérita Augusta e declarada Patri
mônio da Humanidade pela UNESCO no ano 1993 devido 
ao seu importante conjunto arqueológico e monumental. 
Tempo livre para co nhecer seu maravi lhoso legado, onde 
se destaca seu teatro de excelente acústica e ainda em 
funcionamento nos dias atuais. Continuação à Sevi lha, ci
dade cheia de contrastes, com um dos centros históricos 
mais bonitos da Europa e que possui maravi lhosas obras 
de arte que marcam as diferentes culturas que por ali pas
saram. Jantar e acomodação.

DOMINGO: SEVI LHA
Café da ma nhã. Pela ma nhã, visita panorâmica: Praça da 
Espa nha, situada no coração do co nhecido Parque de 
Maria Luísa e construída para a Exposição Universal de 
1929, Bair ro de Santa Cruz, o exterior da Giralda, tor re que 
representa maior expoente da cultura almohade na Espa
nha. Tarde livre a sua disposição para continuar passean
do e desfrutando desta maravi lhosa cidade. Se desejar, 
terá a possibilidade de realizar um passeio em barco pelo 
rio Guadalquivir e assistir a um típico espetáculo folclóri
co, onde através da dança e da música, co nhecerá a es
sência dos andaluzes. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: SEVI LHA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da ma nhã. Saída para Córdoba, capital do Califado 
durante o período muçulmano na Espa nha. Tempo livre 
para co nhecer o centro histórico da cidade e sua incompa
rável Mesquita, que está considerada como uma das maio
res obras de arte islâmica. Possibilidade de realizar uma 
visita opcional guiada da mesma. Continuação à Málaga, 
capital da Costa do Sol e o lugar onde nasceu Pablo Ruiz 
Picasso. Visita panorâmica da cidade onde co nheceremos, 
além do seu porto, os monumentos mais importantes, a 
maior parte deles estão situados no Monte Gibralfaro e 
redondezas. Uma viagem através das diferentes culturas 
que passaram por esta cidade desde a época romana com 
o teatro do século I, até a elegância da Málaga atual, refle
tida na rua Larios e claro, não esquecendo dos importan
tes vestígios da época muçulmana, como a Fortaleza de 
Alcazaba, entre outros lugares. Retorno ao hotel. Jantar 
e acomodação.

TERÇA-FEIRA: COSTA DO SOL - GRANADA
Café da ma nhã. Saída para Granada. Visita panorâmica 
da cidade, onde co nheceremos, entre outros lugares, a 
cidade universitária, a parte moderna da cidade Palácio 
de Congressos, o antigo mercado, o interessante centro 
urbano que se desenvolve em torno da Catedral Metropo
litana da Encarnação. Em seguida, realizaremos uma visi
ta guiada A A lhambra *, denominada assim pelos árabes 

pelos seus muros averme lhados (<<Qa’lat alHamra’>>, 
Castelo Verme lho), um dos símbolos mais importantes 
da Espa nha muçulmana, com uma localização estraté
gica privilegiada, em frente aos bair ros de Albaicín e Al
cazaba. Foi o lugar de residência da dinastia nazarí até 
sua expulsão da Espa nha pelos Reis Católicos. Durante 
esta visita poderemos descobrir todos seus segredos, 
suas lendas, suas tor res, seus chafarizes, suas salas, seus 
pátios e seus jardins que te farão sentir em uma época 
legendária. (A ordem das visitas pode variar em função 
do horário de entrada A A lhambra). Acomodação.

* Devido às atuais restrições na entrada para visitar ao 
interior da Alhambra, eventualmente se substituirá pela 
visita guiada ao interior da Catedral e a tumba dos Reis 
Católicos.

QUARTA-FEIRA: GRANADA - MADRI (*)
Café da ma nhã. Saída em direção ao passo da monta nha 
de Despeñaper ros, antigo local de bandoleiros, que une 
a Andaluzia com a CastillaLa Mancha, ter ras por onde 
se desenvolve a obra prima das línguas caste lhanas: Don 
Quixote da Mancha. Chegada emMadri. Acomodação. 

(*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto 
se realizará em van ou trem, incluindo sempre o traslado 
entre hotel e a estação de trem e viceversa. 

QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Passeio panorâmico pela capital do 
Reino da Espa nha, cidade cheia de contrastes, onde co
nheceremos as Praças de Cibeles, de Espa nha e de Ne
tuno, a Grande Via, a Calle Mayor, o exterior da Praça de 
Toros de Ventas, a Calle Alcalá, o Paseo del Prado, o Paseo 
de la Castellana, etc. Tarde livre para explorar as numero
sas zonas comerciais da cidade ou descansar em algumas 
das inúmeras “ter razas” espa lhadas pela cidade, desfru
tando da animação das ruas de Madri. Se desejar, e como 
toque final a este dia, à noite você poderá assistir, opcio
nalmente, a um show de flamenco onde co nheceremos as 
raízes musicais da arte espa nhola. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Dia livre para co nhecer alguns dos seus 
museus e se desejar, poderá realizar uma completíssima 
excursão opcional à Toledo, cuja riqueza cultural vêm 
marcada pela exemplar convivência que existiu nessa 
cidade entre as civilizações cristã, hebraica e muçulma
na. Realizaremos um passeio em ônibus pelo perímetro 
urbano, a partir do qual teremos uma visão geral do seu 
patrimônio artístico e passearemos pelas suas ruas e 
praças mais emblemáticas, incluindo a entrada na Cate
dral, considerada como uma das me lhores obras de arte 
espa nhola. Acomodação.

SÁBADO: MADRI
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 6

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Porto · Passeio em barco pelo Rio 
Douro · Visita adegas de vi nho do Porto · Panorâmica de 
Coimbra · Panorâmica de Lisboa · Sintra com entradas 
· Costa do Estoril e Cascais · Panorâmica de Sevi lha · 
Panorâmica de Málaga · Panorâmica de Granada · Visita 
de A A lhambra · Panorâmica de Madri

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Mosteiro de Bata lha · Nazaré · Bata lha · Aveiro · 
Guimarães · Vila Real · Solar Mateus · Vale do Douro · 
Fátima · Castelo Convento de Tomar (entrada incluída) · 
Óbidos · Mérida · Córdoba · Costa do Sol

Pátio do Castelo dos temPlarios · tomar

1

2

1

1

2

1

MadriCoimbra 

Sevilha 
Málaga 

Granada 

Porto

Fátima

ESPANHA

PORTUGAL

3

1 + 2
Lisboa

 Mérida

 Córdoba

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8025: 18 Mai; 15 Jun; 6 Jul; 10 Ago; 7 Set

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Lisboa Mercure Almada Almada 4* 
 Olaias Park Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*
Porto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Novotel Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coimbra Tryp Coimbra Cidade 4* 
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4* 
 Dos Templarios Tomar 4*
Sevilha Silken AlAndalus Palace Cidade 4* 
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Málaga Tryp Málaga Alameda Cidade 4* 
 Silken Puerta Málaga Cidade 4*
Granada Saray Cidade 4* 
 Abba Granada Cidade 4*
Madri Leonardo Madri Center Cidade 3*S 
 Rafael Ventas Cidade 4* 
 Novotel Puente de la Paz Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 30 MAR / 12 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8025 Lisboa  Madri
Seleção 16 6 2.285 3.090
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ST8026  ST8027

PORTUGAL, ANDALUZIA E BARCELONA PORTUGAL E ESPA NHA

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8026 16 8 2.480 $

ST8027 18 8 2.785 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SEXTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SÁBADO: LISBOA
Chegada na bonita capital portuguesa, porta de entrada 
da Europa nesta viagem. A sua chegada, traslado ao hotel 
e resto do dia livre para um primeiro contato com a Bela 
Lisboa. Acomodação.

DOMINGO: LISBOA - NAZARÉ - BATA LHA - AVEIRO - PORTO
Café da ma nhã e saída para Nazaré, típica cidade de 
pescadores, que possui uma das areias mais bonitas da 
costa portuguesa. Teremos tempo livre a nossa disposição 
para co nhecer esta bonita cidade. Nosso seguinte destino 
será Bata lha, onde teremos tempo livre para admirar seu 
mosteiro, obra prima da arte gótica manuelino, conside
rado uma das sete maravi lhas de Portugal. Continuação 
à Aveiro. Tempo livre para co nhecer a chamada Veneza 
Portuguesa e, se desejar, poderá fazer um passeio no tí
pico moliceiro, nome dado porque antigamente estas em
barcações transportavam uma alga denominada moliço. 
Continuação à Porto. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PORTO
Café da ma nhã. Visita panorâmica de Porto, co nhecendo 
o centro histórico considerado Patrimônio da Humanida
de pela UNESCO, assim como alguns dos emblemáticos 
monumentos da cidade como a Praça dos Aliados, a 
Igreja Sé da Lapa, etc. Também visitaremos uma adega 
de vi nhos do Porto e realizaremos um passeio em barco 
pelo Rio Douro, de onde co nheceremos as pontes mais 
importantes. Tarde livre ou, se desejar, poderá fazer uma 
excursão opcional a Braga onde, com nosso guia local, 
visitaremos seu belíssimo centro histórico, que co nheceu 
seu esplendor a partir do século XVI, em que se converteu 
em cidade episcopal. Também visitaremos o Bom Jesus, 
com sua maravi lhosa escada bar roca, segundo centro 
religioso mais importante de Portugal depois de Fátima, 
e que subiremos no teleférico mais antigo da Europa. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PORTO - GUIMARÃES - VALE DO DOURO CENTRAL - 
VILA REAL - COIMBRA
Café da ma nhã. Saída para Guimarães, berço de Portugal. 
Tempo livre para co nhecer seu centro histórico declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, com seu la
birinto de calçadões, muito bem conservados e de aspec
to medieval. Continuação à Vila Real, cidade fundada por 
agricultores e pastores para criar um lugar próximo para 

se morar, por causa das co lheitas. Visitaremos o Solar de 
Mateus, onde se produz o vi nho com o mesmo nome. Co
nheceremos este encantador palácio bar roco de meados 
do século XVIII, rodeado de vi nhedos e esplêndidos jard
ins, com uma grande variedade de espécie exóticas. Nossa 
rota continuará pelo coração do Vale do Douro, entre os 
vi nhedos em ter raços que se estendem entre Pi nhão e 
Peso da Régua, admirando maravi lhosas paisagens, com 
colinas que atingem as margens do rio. Continuação à 
Coimbra. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: COIMBRA - FÁTIMA
Café da ma nhã. Visita panorâmica da cidade, onde co
nheceremos Santa ClaraaNova, onde se encontra o 
túmulo de Santa Isabel, padroeira da cidade e continua
remos pela Parte Alta de Coimbra o Almedina, onde des
de o século XII viviam os aristocratas, os clérigos e, mais 
tarde, os estudantes. Co nheceremos, também, os pátios 
da universidade, a Capela de São Miguel e a Biblioteca 
Joanina, para continuar passeando pela Parte Baixa, zona 
do comércio, os artesãos e os bair ros ao longo do rio. Con
tinuação à Fátima, cidade muito co nhecida no mundo de
pois da aparição que a Virgem realiza a partir do dia 13 de 
maio de 1917 às três crianças pastori nhas perto da Cova da 
Iria. Desde então, mi lhares de peregrinos e visitantes de 
todo o mundo vêm visitar a Capela das Aparições, cons
truída em 1919. Tempo livre para co nhecer este importante 
centro mariano. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Café da ma nhã. Saída para Tomar, a cidade dos templá
rios, onde teremos a oportunidade de co nhecer o Castelo 
 Convento do Cristo, um lugar mágico e que nos fará sen
tir mais próximos da história dos Cavaleiros Templários e 
da época da exploração marítima portuguesa até o Novo 
Mundo. Nosso próximo destino será Óbidos. Tempo livre 
nessa cidade cheia de encantos, que passear por suas 
ruas é como voltar no tempo de lenda, desfrutando não 
somente de seu castelo de origem medieval e com remo
delações de estilo Manuelino e suas mura lhas, mas tam
bém de suas típicas casas brancas, enfeitadas por azulejos 
azuis. Continuação à Lisboa. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Café da ma nhã. Visita panorâmica: O Mosteiro dos Jerô
nimos, a Tor re de Belém, o Monumento aos Descobrido
res, as Praças do Comércio, do Rossio e do Marquês de 
Pombal, o Rio Tejo, etc. Saída para Estoril, realizando uma 
parada na zona mais interessante deste povoado, junto ao 
Cassino e seus jardins. Posteriormente, pela costa, che
garemos à Cascais, típica cidade de pescadores. Tempo 
livre. Continuação até Sintra, onde visitaremos o Palácio 
Nacional e tempo livre para co nhecer a cidade. Retorno 
à Lisboa e resto do dia livre. Pela noite, se desejar, você 
poderá realizar uma excursão, opcional, onde co nhecerá o 
típico folclore de Portugal, o Fado, acompa nhado da me
lhor gastronomia do país. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - SEVI LHA
Café da ma nhã. Saída para Mérida. Tempo livre para co
nhecer seu maravi lhoso legado, onde se destaca seu 
teatro de excelente acústica e ainda em funcionamento 
nos dias atuais. Continuação à Sevi lha, cidade cheia de 
contrastes, com um dos centros históricos mais bonitos 
da Europa e que possui maravi lhosas obras de arte que 
marcam as diferentes culturas que por alí passaram. Jan-
tar e acomodação.

DOMINGO: SEVI LHA
Café da ma nhã. Visita panorâmica: Praça da Espa nha, si
tuada no Parque de Maria Luísa e construída para a Expo
sição Universal de 1929, Bair ro de Santa Cruz, o exterior da 
Giralda, tor re que representa maior expoente da cultura 
almohade na Espa nha. Tarde livre a sua disposição para 
continuar passeando e desfrutando desta maravi lhosa 
cidade. Se desejar, terá a possibilidade de realizar um pas
seio em barco pelo rio Guadalquivir e assistir a um típico 
espetáculo folclórico, onde através da dança e da música, 
co nhecerá a essência dos andaluzes. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: SEVI LHA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da ma nhã. Saída para Córdoba. Tempo livre para co
nhecer o centro histórico da cidade e sua incomparável 
Mesquita, que está considerada como uma das maiores 
obras de arte islâmica. Possibilidade de realizar uma visita 
opcional guiada da mesma. Continuação à Málaga, capital 
da Costa do Sol e o lugar onde nasceu Pablo Ruiz Picasso. 
Visita panorâmica da cidade onde co nheceremos, além do 
seu porto, os monumentos mais importantes, a maior par
te deles estão situados no Monte Gibralfaro e redondezas. 
Uma viagem através das diferentes culturas que passaram 
por esta cidade. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: COSTA DO SOL - GRANADA
Café da ma nhã. Saída para Granada. Visita panorâmica: 
a cidade universitária, a parte moderna da cidade Palácio 
de Congressos, o antigo mercado, o interessante centro 
urbano que se desenvolve em torno da Catedral Metro
politana da Encarnação, etc. Visita guiada A A lhambra 
*. Durante esta visita poderemos descobrir todos seus 
segredos, suas lendas, suas tor res, seus chafarizes, suas 
salas, seus pátios e seus jardins que te farão sentir em 
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uma época legendária. (A ordem das visitas pode va
riar em função do horário de entrada A A lhambra). 
Acomodação.

* Devido às atuais restrições na entrada para visitar ao 
interior da Alhambra, eventualmente se substituirá pela 
visita guiada ao interior da Catedral e a tumba dos Reis 
Católicos.

QUARTA-FEIRA: GRANADA - ALICANTE - VALENÇA
Café da ma nhã. Saída em direção a Costa do Mediter râneo 
para chegar a Alicante, uma das cidades mais aco lhedoras 
do Levante Espa nhol, onde descobriremos o maravi lhoso 
passeio marítimo co nhecido como “A Explanada das Pal
meiras”. Almoço e visita panorâmica para co nhecer seus 
lugares característicos e apreciar a vista panorâmica que 
se têm desde a área do Castelo de Santa Bárbara que 
domina a cidade. Continuação à Valença, terceira cidade 
da Espa nha. Nesta cidade encontraremos o contraste das 
tradições com uma cidade em pleno processo de moder
nização, colocandoa na vanguarda da arquitetura con
temporânea europeia. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: VALENÇA - BARCELONA
Café da ma nhã. Visita panorâmica onde co nheceremos o 
centro histórico, um dos mais extensos e importantes da 
Espa nha, testemu nha do auge da cidade do século XV: 
as Tor res de Quart e Ser ranos com as vielas do bair ro del 
Carmen, a Catedral e a tor re do Miguelete, a Lonja e tam
bém visitaremos os lugares mais importantes da Valença 
modernista e a Valença do século XXI, com construções 
tão importantes como a espetacular Cidade das Artes e 
Ciências, realizada pelos arquitetos Santiago Calatrava e 
Félix Candela. Saída até Barcelona. Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Após o café da manhã, visita panorâmica pela cidade, 
percorrendo atrativos turísticos como a Praça Catalunha, 
a Avenida Las Ramblas, e a inacabada igreja Sagrada Fa
mília, do arquiteto modernista Antoni Gaud, a colina de 
Montjuïc, etc. Resto do dia livre, ou se desejar poderá fazer 
uma visita opcional para conhecer o Bairro Gótico, com 
labirínticas ruas medievais e lindas construções erguidas 
principalmente nos séculos 14 e 15. A parada seguinte é no 
Parque Güell, que tem status de Patrimônio da Humani
dade pela UNESCO e foi projetado por Gaudí, e o passeio 
termina no ”Pueblo Español”, museu ao ar livre construí
do para a Exposição Universal de 1929, com réplicas da 
arquitetura típica de várias regiões espanholas, como 
palácios, praças, casas senhoriais e oficinas de artesãos. 
Ali o cliente degusta uma deliciosa taça de champanhe. 
Acomodação.

SÁBADO: BARCELONA
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST8026

SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da ma nhã. Saída em direção Madri. Chegada na 
capital espa nhola, uma das cidades mais alegres e cos
mopolita da Europa. Restante do dia livre para desfrutar 
dos muitos recantos desta cidade, visitar a Praça Mayor ou 
percor rer suas características “tavernas”. Acomodação.

(*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto 
se realizará em van ou trem, incluindo sempre o traslado 
entre hotel e a estação de trem e viceversa. 

DOMINGO: MADRI
Café da ma nhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, 
de Espa nha e de Netuno, a Grande Via, a Calle Mayor, o 
exterior da Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá, o Pa
seo del Prado, o Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre 
ou se desejar, poderá realizar uma excursão opcional à 
Toledo, onde realizaremos uma completa visita panorâmi
ca, passeando por suas ruas medievais e co nheceremos 
sua catedral gótica do século XIII. Se desejar, pela noite, 
também poderá assistir, opcionalmente, a um espetáculo 
de flamenco, onde co nheceremos suas raízes musicais da 
arte espa nhola. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST8027

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 8

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
itinerário)
· Panorâmica de Porto 
· Passeio em barco pelo Rio Douro 
· Visita adegas de vi nho do Porto 
· Panorâmica de Coimbra · Panorâmica de Lisboa 
· Sintra com entradas 
· Costa do Estoril e Cascais · Panorâmica de Sevi lha 
· Panorâmica de Málaga · Panorâmica de Granada 
· Visita de A A lhambra · Panorâmica de Alicante 
· Panorâmica de Valença · Panorâmica de Barcelona 
· Panorâmica de Madri

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Mosteiro de Bata lha · Nazaré · Bata lha 
· Aveiro · Guimarães · Vila Real · Solar Mateus 
· Vale do Douro · Fátima 
· Castelo Convento de Tomar (entrada incluída) 
· Óbidos · Mérida · Córdoba · Costa do Sol

A AlcAzAbA (cAstelo muçulmAno) · málAgA

ST8026  ST8027

PORTUGAL, ANDALUZIA E BARCELONA PORTUGAL E ESPA NHA

1

2

1

1

1

2

2

1
BarcelonaCoimbra

Sevilha 
Málaga 

Granada 

Valença 
Madri

Porto

Fátima

ESPANHAPORTUGAL
2

1 + 2
Lisboa

FIM
ITIN. ST8027

FIM
ITIN. ST8026

COMEÇO
AMBOS ITIN.

 Mérida

Córdoba
 Alicante

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8026  ST8027: 18 Mai; 15 Jun; 6 Jul; 10 Ago; 7 Set

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Lisboa Mercure Almada Almada 4* 
 Olaias Park Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*
Porto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Novotel Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coimbra Tryp Coimbra Cidade 4* 
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4* 
 Dos Templarios Tomar 4*
Sevilha Silken AlAndalus Palace Cidade 4* 
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Málaga Tryp Málaga Alameda Cidade 4* 
 Silken Puerta Málaga Cidade 4*
Granada Saray / Abba Granada Cidade 4*
Valença Acteón Cidade 4* 
 Silken Puerta Valença Cidade 4*
Barcelona Tryp Apolo Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4* 
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
Madri Leonardo H. Madri City Center Centro 3*S 
 Weare Chamartín Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 30 MAR / 12 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8026 Lisboa  Barcelona
Seleção 16 8 2.480 3.285
ST8027 Lisboa  Madri
Seleção 18 8 2.785 3.705
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ST8081  
MADEIRA COM TODO PORTUGAL

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8081 14 12 2.820 $

DOMINGO: BRASIL - FUNCHAL
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: FUNCHAL
Chegada em Funchal e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para conhecer esta ilha . Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: FUNCHAL TRADICIONAL - OPCIONAL EXCURSAO 
MARITIMA - NOITE FOLCLÓRICA.
Café da manhã. Visita do famoso mercado de Funchal 
com uma seleção impressionante de legumes e frutas exó
ticas. À continuação, visitarão a fábrica e loja de bordado 
de Ptrício & Gouveia. Verão a Catedral da Sé e em seguida 
visitarão uma adega típica de Madeira, acompanhada de 
uma degustação de vinhos. Almoço. À continuação, se 
desejar, terá a possibilidade de fazer um passeio de barco. 
Pela noite assistirão a um espetáculo folclórico com um 
jantar típico. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FUNCHAL - EXCURSAO AO LESTE DE MADEIRA
Café da manhã. Durante o dia realizaremos uma excursão 
de dia inteiro ao leste da ilha. Em primeiro lugar iremos a 
Poiso e de ali, até o Pico do Arieiro, de onde admiraremos 
as grandiosas paisagens que cobrem grande parte da ilha. 
Continuação para Riveiro Frio, lugar conhecido por seus 
jardins e plantas endêmicas, assim como seus viveiros de 
trutas. Continuação para Santana, cidade famosa por suas 
casas típicas de forma triangular. Almoço. Retorno para 
Funchal passando por Porto da Cruz e continuação para o 
leste onde desfrutarão de umas vistas panorâmicas espe
taculares da costa da Ponta de São Lourenço. Retorno ao 
hotel passando por Machico, que foi a primeira capital da 
ilha. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: FUNCHAL
Café da manhã. Dia livre para continuar desfrutando do 
encanto natural da ilha e se desejar, poderá realizar uma 
excursão opcional aos “Jardins da Quinta do Lago”. Jantar 
e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FUNCHAL - EXCURSÃO Á COSTA OESTE DE MADEIRA
Café da manhã. Realizaremos uma excursão de dia intei
ro para Porto Moniz, onde descobrirão a costa oeste de 
Madeira. Começaremos nosso percurso no povoado pes
queiro da Câmara de Lobos e continuação à Ribeira Brava, 
Ponta do Sol, Calheta, o platô de Pau da Serra até chegar 
em Rabasal. Percorreremos a costa norte até Porto Mo
niz e São Vicente. Almoço. Seguiremos cruzando o Vale 
até Encumeada de onde poderão observar o mar tanto 
do lado norte como do lado sul da ilha. Antes do retor
no para Funchal, realizará uma parada em Cavo Girão (o 
penhasco mais alto da Europa). Retorno ao hotel. Jantar 
e acomodação.

SÁBADO: FUNCHAL  LISBOA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado para o 
traslado ao aeroporto para pegar seu avião para Lisboa. 
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para começar a conhecer a cidade. Acomodação.

DOMINGO: LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - PORTO
Café da manhã e saída para Nazaré. Tempo livre a nos
sa disposição para conhecer esta bonita e típica cidade 
de pescadores, que possui uma das areias mais bonitas 
da costa portuguesa. Nosso seguinte destino será Batal
ha, onde teremos tempo livre para admirar seu mosteiro, 
obra prima da arte gótica manuelino, considerado uma 
das sete maravilhas de Portugal. Continuação a Aveiro. 
Tempo livre para conhecer a chamada Veneza Portugue
sa por seus canais que atravessam o centro da cidade e, 
se desejar, poderá fazer um passeio no típico moliceiro, 
nome dado porque antigamente estas embarcações 
transportavam uma alga denominada moliço. Destaque 
para o bairro velho de “Beira Mar”, onde se conservam as 
tradicionais casas enfeitadas de azulejos e os armazéns 
de sal da Ria. Os azulejos são outra característica da cida
de e praticamente e possível ler sua história através dos 
mesmos, que os encontramos desde as casas antigas de 
pescadores até os edifícios mais modernos. Continuação a 

Porto, onde poderá perceber o ambiente boêmio de suas 
ruas e as pessoas. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica da parte mais caracte
rística de Porto, conhecendo o centro histórico conside
rado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO: a Praça 
dos Aliados, a Igreja Se da Lapa, edifício de estrutura 
românica. Dos séculos XII e XIII, que sofreu grandes re
modelações no período barroco, visitaremos seu interior 
para conhecer o mausoléu onde se encontra o coração 
de D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal, etc. Também vi
sitaremos uma adega de vinhos do Porto e realizaremos 
um passeio em barco pelo Rio Douro, de onde conhece
remos as pontes mais importantes: Freixo, Dona Maria II, 
São Joao, do Infante, Luis I e a Arrábida. Tarde livre ou, 
se desejar, poderá fazer uma excursão opcional a Braga 
onde, com nosso guia local, visitaremos seu belíssimo 
centro histórico, que conheceu seu esplendor a partir do 
século XVI, em que se converteu em cidade episcopal. 
Também visitaremos o Bom Jesus, com sua maravilhosa 
escada barroca, segundo centro religioso mais importante 
de Portugal depois de Fatima, e que subiremos no telefé
rico mais antigo da Europa. Acomodação.

Panorâmica da costa este · ilha de madeira

Castelo de sao tiago em FunChal · ilha de madeira
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TERÇA-FEIRA: PORTO - GUIMARÃES - VALE DO DOURO
CENTRAL - VILA REAL - COIMBRA
Café da manhã. Saída para Guimaraes, berço do pais, e 
segundo a tradição, em seu castelo nasceu no século XII, 
Alfonso Enriques, primeiro rei de Portugal. Tempo livre 
para conhecer seu centro histórico declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, com seu labirinto de ca
lçadões, muito bem conservados e de aspecto medieval. 
Continuação a Vila Real, cidade portuguesa fundada por 
agricultores e pastores para criar um lugar próximo para 
se morar, por causa das colheitas. Visitaremos o Solar de 
Mateus, onde se produz o vinho com o mesmo nome. 
Conheceremos este encantador palácio barroco de mea
dos do século XVIII, rodeado de vinhedos e esplendidos 
jardins, com uma grande variedade de espécie exóticas. 
Nossa rota continuará pelo coração do Vale do Douro, 
entre os vinhedos em terraços que se estendem entre Pin
hão e Peso da Régua, admirando maravilhosas paisagens, 
com colinas que atingem as margens do rio. Continuação 
a Coimbra, um dos centros universitários mais importan
tes da Europa. Jantar e acomodação. 

QUARTA-FEIRA: COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Santa ClaraaNova, 
onde se encontra o tumulo de Santa Isabel, padroeira da 

cidade e continuaremos pela Parte Alta de Coimbra o Al
medina, onde desde o século XII viviam os aristocratas, 
os clérigos e, mais tarde, os estudantes. Conheceremos, 
também, os pátios da universidade, a Capela de São Mi
guel e a Biblioteca Joanina, para continuar passeando 
pela Parte Baixa, zona do comercio, os artesãos e os bai
rros ao longo do rio. Continuação a Fatima, cidade muito 
conhecida no mundo depois da aparição que a Virgem 
realiza a partir do dia 13 de maio de 1917 as três crianças 
pastorinhas perto da Cova da Iria. Desde então, milhares 
de peregrinos e visitantes de todo o mundo vem visitar 
a Capela das Aparições, construída em 1919. Tempo livre 
para conhecer este importante centro mariano. Jantar e 
acomodação. 

QUINTA-FEIRA: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã. Saída para Tomar, a cidade dos templá
rios, um lugar magico, transbordante de uma maravilho
sa arquitetura e de uma grande importância histórica, 
onde teremos a oportunidade de conhecer o Castelo 
 Convento do Cristo, declarado Patrimônio da Huma
nidade pela UNESCO e que nos fara sentir mais próxi
mos da historia dos Cavaleiros Templários e da época 
da exploração marítima portuguesa, pois temos de le
var em consideração que Tomar foi a casa de Enrique o 
Navegador, que impulsionou as explorações até o Novo 
Mundo. Nosso próximo destino será Óbidos. Tempo livre 
nessa cidade cheia de encantos, que passear por suas 
ruas e como voltar no tempo de lenda, desfrutando não 
somente de seu castelo, atualmente convertido em pou
sada, de origem medieval e com remodelações de estilo 
Manuelino e suas muralhas com lindas portas de acesso, 
mas também de suas típicas casas brancas, enfeitadas 
por azulejos azuis que contrastam com a vibração das 
cores das flores que enfeitam as janelas. Continuação a 
Lisboa. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e mo
numentos mais importantes da capital lisboeta: conhe
ceremos o Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, 
o Monumento aos Descobridores, as Praças do Comer
cio, do Rossio e do Marques de Pombal, o Rio Tejo, etc. 
Saída para Estoril, realizando uma parada na zona mais 
interessante deste povoado, junto ao Cassino e seus jar
dins. Posteriormente, pela costa, chegaremos a Cascais, 
típica cidade de pescadores. Tempo livre para passear 
por suas ruas. Continuação pela serra até a bela Sintra, 
onde visitaremos o Palácio Nacional e tempo livre para 
conhecer a cidade. Retorno a Lisboa e resto do dia li
vre. Pela noite, você poderá realizar uma excursão, op
cional, onde conhecera o típico folclore de Portugal, o 
Fado, acompanhado da melhor gastronomia do pais. 
Acomodação.

SÁBADO: LISBOA
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Fim dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã buffet (na maioria dos hotéis) 
· Refeições: 12

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo 
itinerãrio)
· Excursão ao leste de Madeira 
· Excursão Funchal tradicional 
· Excursão ao oeste de Madeira 
· Espetáculo folclórico com jantar típico 
· Panorâmica de Porto 
· Passeio em barco pelo Rio Douro 
· Visita adegas de vinho do Porto 
· Panorâmica de Coimbra  
· Panorâmica de Lisboa 
· Sintra com entradas 
· Costa do Estoril e Cascais

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Mosteiro de Bata lha · Nazaré · Bata lha · Aveiro · 
Guimarães · Vila Real · Solar Mateus · Vale do Douro · 
Fátima · Castelo Convento de Tomar (entrada incluída) 
· Óbidos

Torre de Belém · lisBoa

1 + 2

1

1

5

2

Funchal

Lisboa

Fátima

Coimbra

Porto

Ilha de Madeira

PORTUGAL

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Funchal Raga Centro 4* 
 Madeira Panorámico Centro 4* 
 Lince Madeira Lido Altlantic Great Centro 4* 
 Enotel Quinta do Sol Centro 4*
Lisboa Mercure Almada Almada 4* 
 Olaias Park Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*
Porto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Novotel Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coimbra Tryp Coimbra Cidade 4* 
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4* 
 Dos Templarios Tomar 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 03 JUN / 23 SET 

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8081 Funchal  Lisboa
Seleção 14 12 2.820 3.510
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ST8032  
LISBOA E MADRI 

to do dia livre para co nhecer os muitos recantos desta 
cidade, visitar a Praça Mayor ou desfrutar das suas carac
terísticas “tavernas”. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Passeio panorâmico pela capital do 
Reino da Espa nha, cidade cheia de contrastes, onde 
co nheceremos, junto ao nosso guia local, as Praças de 
Cibeles, de Espa nha e de Netuno, a Grande Via, a Calle 
Mayor, o exterior da Praça de Toros de Ventas, a Calle 
Alcalá, o Paseo del Prado, o Paseo de la Castellana, etc. 
Tarde livre para explorar as numerosas zonas comerciais 
da cidade ou descansar em algumas das inúmeras “ter
razas” espa lhadas pela cidade, desfrutando da animação 
das ruas de Madri. Como toque final a este dia, à noite 
você poderá assistir, opcionalmente, a um show de fla
menco onde co nheceremos as raízes musicais da arte 
espa nhola. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI 
Café da ma nhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma 
completíssima excursão opcional à Toledo, cuja riqueza 
cultural vêm marcada pela exemplar convivência que 
existiu nessa cidade entre as civilizações cristã, hebraica 
e muçulmana. Realizaremos um passeio em ônibus pelo 
perímetro urbano, a partir do qual teremos uma visão 
geral do seu patrimônio artístico e passearemos pelas 
suas ruas e praças mais emblemáticas, incluindo a en
trada na Catedral, considerada como uma obra prima da 
arte espa nhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8032 8 2 810 $

QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada emLisboa e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para um primeiro contato com esta bela cidade e desfru
tar das suas praças, seus recantos. Cami nhe sem rumo 
pelos bair ros emblemáticos como o Alto, o Baixo e claro, 
pelo bair ro boêmio do Chiado, onde se encontra o Café 
A Brasileira, inaugurado em 1905. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA 
Café da ma nhã. Visita panorâmica: O Mosteiro dos Jerô
nimos, a Tor re de Belém, o Monumento aos Descobrido
res, as Praças do Comércio, do Rossio e do Marquês de 
Pombal, o Rio Tejo, etc. Tarde livre ou excursão opcional 
a Sintra, onde visitaremos o Palácio Nacional. Seguimos 
pelo Cabo da Roca (ponto mais Ocidental do Continente 
Europeu) para continuar a Cascais, mistura de tradicional 
porto de pesca e estação balneária. Tempo livre e conti
nuação à Estoril, co nhecido pelo seu Cassino. Retorno a 
Lisboa. Pela noite, caso você desejar, poderá assistir, op
cional, a um típico espetáculo de fados com jantar incluí
do. Acomodação. 

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL FÁTIMA E ÓBIDOS)
Café da ma nhã. Dia livre. Excursão opcional a Fátima, 
cidade muito co nhecida no mundo depois da aparição 
que a Virgem realiza a partir do dia 13 de maio de 1917 
às três crianças pastori nhas perto da Cova da Iria. Des
de então, mi lhares de peregrinos e visitantes de todo o 
mundo vêm visitar a Capela das Aparições, construída 
em 1919. O seguinte ponto de destino desta excursão 
será Óbidos. Tempo livre nessa linda cidade cheia de 
encantos, que passear por suas ruas é como voltar no 
tempo de lenda, desfrutando não somente de seu cas
telo, atualmente convertido em pousada, de origem me
dieval e com remodelações de estilo Manuelino e suas 
mura lhas com lindas portas de acesso, mas também de 
suas típicas casas brancas, enfeitadas por azulejos azuis 
que contrastam com a vibração das cores das flores que 
enfeitam as janelas. Acomodação.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da ma nhã. Saída para Mérida, uma das cidades mais 
importantes da Espa nha durante a ocupação Romana da 
Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto em 25 
a.C. com o nome de Emérita Augusta e declarada Patri
mônio da Humanidade pela UNESCO no ano 1993 devido 
ao seu importante conjunto arqueológico e monumental. 
Tempo livre para co nhecer seu maravi lhoso legado, onde 
se destaca seu teatro de excelente acústica e ainda em 
funcionamento nos dias atuais. Continuação à Madri. Res

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 2

Visita com guia local e/ou excursões 
· Panorâmica de Lisboa 
· Panorâmica de Madri

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Mérida

Catedral da almudena · madri

ElEvador dE Santa JuSta · liSboa

Madri

ESPANHA

PORTUGAL
3

3
Lisboa  Mérida

Aqueduto dos MilAgres · MéridA

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Lisboa Ibis Jose Malhoa (T) Cidade 2*S 
 Olaias Park (S) Cidade 4* 
 Roma (S) Cidade 3* 
 Mercure Almada (S) Cidade 4*
Madri Tryp Chamberí (T) Cidade 3* 
 Weare Chamartín (S) Cidade 4* 
 Leonardo Madri Center (S) Cidade 3*S 
 Ac Cuzco (S) Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
04 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA 
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8032 Lisboa  Madri
Tentação 8 2 840 1.070 810 1.040
Seleção 8 2 1.010 1.355 915 1.260
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ST8030

O ME LHOR DE PORTUGAL II E MADRI

da história dos Cavaleiros Templários e da época da ex
ploração marítima portuguesa até o Novo Mundo. Nosso 
próximo destino será Óbidos. Tempo livre nessa cidade, 
que passear por suas ruas é como voltar no tempo de len
da. Continuação à Lisboa. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Café da ma nhã. Visita panorâmica do mais característi
co da capital lisboeta: O Mosteiro dos Jerônimos, a Tor re 
de Belém, o Monumento aos Descobridores, as Praças 
do Comércio, do Rossio e do Marquês de Pombal, o Rio 
Tejo, etc. Saída para Estoril, realizando uma parada na 
zona mais interessante deste povoado, junto ao Cassino 
e seus jardins. Posteriormente, pela costa, chegaremos 
à Cascais, típica cidade de pescadores. Tempo livre para 
passear por suas ruas. Continuação pela ser ra até a bela 
Sintra, onde visitaremos o Palácio Nacional e tempo 
livre para co nhecer a cidade. Retorno à Lisboa. Pela 
noite, se desejar, você poderá realizar uma excursão, 
opcional, onde co nhecerá o típico folclore de Portugal, 
o Fado, acompa nhado da me lhor gastronomia do país. 
Acomodação.

SÁBADO: LISBOA
Café da ma nhã. Dia livre para continuar descobrindo ou
tros lugares, aprofundandose na vida cotidiana de Lisboa. 
Sugerimos que visite o Castelo de São Jorge, as Igrejas de 
Santo Antonio e a Catedral. Ou até mesmo cami nhar sem 
rumo pelos bair ros emblemáticos como o Alto, o Baixo e 
claro, pelo bair ro boêmio do Chiado. Acomodação. 

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da ma nhã. Saída para Mérida, um dos lugares 
mais importantes da Espa nha durante a ocupação Ro
mana da Península Ibérica. Tempo livre para co nhecer 
o maravi lhoso legado, onde se destaca seu teatro de 
excelente acústica e que hoje em dia ainda está em fun
cionamento. Continuação à Madri e resto do dia livre. 
Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Visita panorâmica da capital de Espanha: 
as Praças de Cibeles, de Espa nha e de Netuno, a Grande 
Via, a Calle Mayor, o exterior da Praça de Toros de Ventas, 
a Calle Alcalá, o Paseo del Prado, o Paseo de la Castella
na, etc. Tarde livre. Se desejar, pela noite, também pode
rá assistir, opcionalmente, a um espetáculo de flamenco. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Dia livre ou se desejar, poderá realizar 
uma excursão opcional à Toledo, Realizaremos um passeio 
panorâmico em ônibus pelo centro histórico, incluindo a 
entrada na Catedral. Retorno ao hotel. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8030 12 5 1.570 $

SÁBADO: BRASIL - PORTO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

DOMINGO: PORTO
Chegada em Porto, sua porta de entrada na Europa nesta 
viagem. A sua chegada, traslado ao hotel e resto do dia 
livre para um primeiro contato com esta bela cidade, onde 
perceberá o ambiente boêmio de suas ruas e suas pes
soas. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PORTO
Café da ma nhã. Visita panorâmica: o centro histórico 
onde se encontram os monumentos mais emblemáticos 
da cidade como a Praça dos Aliados, a Igreja Sé da Lapa, 
etc. Também visitaremos uma adega de vi nhos do Porto e 
realizaremos um passeio em barco pelo Rio Douro. Tarde 
livre ou, se desejar, poderá fazer uma excursão opcional a 
Braga onde, visitaremos seu belíssimo centro histórico, e 
também visitaremos o Bom Jesus, com sua maravi lhosa 
escada bar roca, segundo centro religioso mais importante 
de Portugal depois de Fátima, e que subiremos no telefé
rico mais antigo da Europa. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PORTO - GUIMARÃES - VALE DO DOURO CENTRAL - 
VILA REAL - COIMBRA
Café da ma nhã. Saída para Guimarães, berço do país. 
Tempo livre para co nhecer seu castelo, o Palácio dos Du
ques de Bragança e o centro histórico com seu labirinto 
de calçadões. Continuação à Vila Real, cidade fundada 
por agricultores e pastores para criar um lugar próximo 
para se morar, por causa das co lheitas. Visitaremos o 
Solar de Mateus, onde se produz o vi nho com o mesmo 
nome. Nossa rota continuará pelo coração do Vale do 
Douro, entre os vi nhedos em ter raços que se estendem 
entre Pi nhão e Peso da Régua, admirando maravi lhosas 
paisagens, com colinas que atingem as margens do rio. 
Continuação à Coimbra. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: COIMBRA - FÁTIMA
Café da ma nhã. Visita panorâmica: Santa ClaraaNova, 
e continuaremos pela Parte Alta de Coimbra o Almedi
na, os pátios da universidade, a Capela de São Miguel e a 
Biblioteca Joanina, para continuar passeando pela Parte 
Baixa e os bair ros ao longo do rio. Continuação à Fátima, 
muito co nhecida depois da aparição que a Virgem realiza 
a partir do dia 13 de maio de 1917 às três crianças pastori
nhas perto da Cova da Iria. Tempo livre para co nhecer este 
importante centro mariano. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Café da ma nhã. Saída para Tomar, a cidade dos templá
rios, onde teremos a oportunidade de co nhecer o Castelo 
 Convento do Cristo, que nos fará sentir mais próximos 

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 5

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Porto 
· Passeio em barco pelo Rio Douro 
· Visita adegas de vi nho do Porto 
· Panorâmica de Coimbra 
· Panorâmica de Lisboa 
· Sintra com entradas 
· Costa do Estoril e Cascais 
· Panorâmica de Madri

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Guimarães · Vila Real · Solar Mateus · Vale do Douro · 
Fátima · Castelo Convento de Tomar (entrada incluída) · 
Óbidos · Mérida

Vista da cidade e o rio douro · Porto

1
2

1

3

MadriCoimbra 

Porto

Fátima

Lisboa
ESPANHA

PORTUGAL

3

 Mérida

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8030: 19 Mai; 16 Jun; 7 Jul; 11 Ago; 8 Set

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Porto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Novotel Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coimbra Tryp Coimbra Cidade 4* 
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4* 
 Dos Templarios Tomar 4*
Lisboa Olaias Park Cidade 4* 
 Roma Cidade 3* 
 Mercure Almada Cidade 4*
Madri Weare Chamartín Cidade 4* 
 Leonardo Madri Center Cidade 3*S 
 Ac Cuzco Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
31 MAR / 27 OUT

TEMP. BAIXA 
03 NOV / 08 DEZ

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8030 Porto  Madri
Seleção 12 5 1.695 2.270 1.570 2.145
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ST8038  ST8039

LISBOA, MADRI E PARIS MADRI E PARIS

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8038 12 3 1.465 $

ST8039 9 2 1.080 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8038

QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada em Lisboa e traslado ao hotel. Restante do dia 
livre para apreciar as suas praças e os seus bair ros. Jantar 
e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da ma nhã. Visita panorâmica: o Mosteiro dos Jerôni
mos, a Tor re de Belém, o Monumento aos Descobridores, 
as Praças do Comércio, Rossio e Marques de Pombal, etc. 
Tarde livre ou excursão opcional a Sintra, visitando o inte
rior do Palácio Nacional. Em seguida, nos dirigiremos ao 
Cabo da Roca (ponto mais ocidental do continente euro
peu) para continuar a Cascais, vila de pescadores e cidade 
balneária. Tempo livre e continuação à Estoril, famosa pelo 
seu cassino. Regresso a Lisboa. Pela noite realizaremos 
um passeio opcional noturno pela cidade iluminada, assis
tindo a um típico espetáculo de fado com jantar incluído. 
Acomodação.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA E ÓBIDOS)
Café da ma nhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma ex
cursão opcional a Fátima, onde aproveitaremos de tempo 
livre para co nhecer a Basílica das Aparições. Continuação 
à Óbidos, cidade medieval amura lhada, onde também 
aproveitaremos de tempo livre para co nhecêla. Regresso 
a Lisboa. Acomodação.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da ma nhã. Saída à Mérida, importante cidade romana 
e ponto destacado da Via da Prata, cujo conjunto arqueo
lógico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Tempo 
livre para co nhecer seus vestígios romanos. Continuação 
à Madri. Restante do dia livre para desfrutar dos muitos 
recantos desta cidade, visitar a Praça Mayor ou percor
rer suas características “tavernas”. Jantar e acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8039

SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

DOMINGO: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Restante do dia 
livre. Jantar e acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, 
de Espa nha e de Netuno, a Grande Via, a Rua mayor, o 
exterior da Praça de Touros de Ventas, a Rua Alcalá, o Pas
seio do Prado, o Passeio da Caste lhana, etc. Tarde livre. 
Se desejar, poderá assistir opcional a um espetáculo de 
flamenco. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Dia livre ou se desejar, possibilidade de 
realizar uma visita opcional a Toledo, cuja riqueza cultu
ral vem marcada pelo exemplo de convivência que existiu 
nesta cidade entre as civilizações Cristiana, Hebraica e 
Muçulmana. Realizaremos um percor rido em ônibus pelo 
perímetro da cidade, onde teremos uma magnífica vista 

geral do seu patrimônio artístico e passearemos por suas 
ruelas e praças mais simbólicas, incluindo entrada ao inte
rior da Catedral. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da ma nhã. Saída para as ter ras caste lhanas, atraves
sando o Sistema Central e passando junto ao Desfiladeiro 
de Pancorbo, percor rendo o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegada em Bordeaux, a capital da região 
francesa de Aquitânia, famosa por ter um dos portos flu
viais mais importantes da Europa e por seus vi nhos de 
excelente qualidade. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da ma nhã. Saída para o Vale do Loire, onde se en

Ponte das artes · Paris

Palácio de Vidro no retiro · Madri
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SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioría dos hotéis) 
· Refeições: Segundo itinerário 

Visita com guia local e/ou excursões (segundo 
itinerário)
· Panorâmica de Lisboa · Panorâmica de Madri 
· Panorâmica de Paris 

Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo 
itinerário)
· Mérida · Bordeaux · Vale do Loire · Castelo de Chambord

1

Lisboa

Bordeaux

ESPANHA

FRANÇA

PORTUGAL

3

Madri

Paris

3

3

FIM
AMBOS ITIN.

COMEÇO
ITIN. ST8038

COMEÇO
ITIN. ST8039

 Mérida

 (*) GUIA EM PORTUGUÊS, VER PÁG. 9 

Saídas especiais com guia acompa nhante em PORTUGUÊS:
· ST8038: 23 Mai; 20 Jun; 11 Jul; 15 Ago; 12 Set
· ST8039: 26 Mai; 23 Jun; 14 Jul; 18 Ago; 15 Set
* Somente em categoria Special Seleção

ST8038  ST8039

LISBOA, MADRI E PARIS MADRI E PARIS

contram os mais famosos castelos renascentistas france
ses. Tempo livre para a visita do mais representativo deles, 
o Castelo de Chambord, mandado construir a meados do 
século XVI por Francisco I. Chegada à Paris. Tour opcional 
de Paris iluminado. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da ma nhã. Visita panorâmica dos edifícios e mo
numentos mais característicos: a Tor re Eiffel, a Praça da 
Concórdia, da Ópera de Garnier, símbolo da França de Na
poleão III, a Champs Élysées, o Arco do Triunfo, o Bair ro de 
St. Germain, Bulevares, os Inválidos, a Ponte de Alexandre 
III, os jardins de Luxemburgo, etc. Pela tarde, visita opcio
nal o Museu do Louvre. Pela noite, oportunidade opcional 
de co nhecer o cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da ma nhã. Dia livre na bela capital da França ou, se 
desejar, possibilidade de realizar uma visita opcional ao 
Palácio de Versa lhes e seus jardins. Pela tarde, poderá 
co nhecer opcionalmente com o nosso guia local o famo
so Bair ro Latino, centro da vida intelectual parisiense, e 
em seguida visitaremos o interior da Catedral de Notre 
Dame, e por último, poderá co nhecer Paris realizando 
um relaxante passeio em BateauMouche pelo Sena. 
Acomodação.

DOMINGO: PARIS 
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

Vista do castelo · Óbidos

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Lisboa Ibis Jose Malhoa (T) Cidade 2*S 
 Olaias Park (S) Cidade 4* 
 Roma (S) Cidade 3* 
 Mercure Almada (S) Cidade 4*
Madri Tryp Chamberí (T) Cidade 3* 
 Weare Chamartín (S) Cidade 4* 
 Leonardo Madri Center (S) Cidade 3*S 
 Ac Cuzco (S) Cidade 4*
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4* 
 Ibis Bastide (T) Cidade 3*
Paris Novotel Paris Est (S) Periferia 4* 
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4* 
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
04 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA 
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8038 Lisboa  Paris
Tentação 12 3 1.525 1.910 1.465 1.850
Seleção 12 3 1.820 2.395 1.645 2.220

TEMP. ALTA 
07 ABR / 27 OUT

TEMP. BAIXA 
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8039 Madri  Paris
Tentação 9 2 1.130 1.400 1.080 1.350
Seleção 9 2 1.370 1.770 1.240 1.640
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ST8036

GRANDE ESPA NHA E PARIS

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8036 15 4 2.775 $

QUINTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

SEXTA-FEIRA: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Restante do dia 
livre para desfrutar desta cidade. Acomodação.

SÁBADO: MADRI - MÉRIDA - SEVI LHA
Café da ma nhã. Saída para Mérida, um dos lugares mais 
importantas da Espa nha durante a ocupação Romana da 
Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto em 25 
a.C. com o nome de Emérita Augusta e declarada Patri
mônio da Humanidade pela UNESCO em 1993, devido 
ao seu importante conjunto arqueológico e monumental. 
Tempo livre para co nhecer seus vestígios romanos, onde 
se destaca o seu teatro com uma excelente acústica e 
ainda em funcionamento nos dias atuais. Continuação 
à Sevi lha, cidade cheia de contrastes, com um dos cen
tros históricos mais explêndidos da Europa e que possui 
maravi lhosas obras de arte que marcam as diferentes cul
turas que passaram pela cidade. Jantar e acomodação.

DOMINGO: SEVI LHA
Café da ma nhã. Pela ma nhã visita panorâmica da cida
de: Praça da Espa nha, situada no coração do co nhecido 
Parque Maria Luisa e construída devido a Exposição Uni
versal de 1929, Bair ro da Santa Cruz onde se encontrava 
o bair ro judío até a sua expulsão da Espa nha e hoje em 
dia um dos bair ros mais característicos da cidade, com 
seus calçadões e suas praças, o exterior da Giralda, tor
re que representa o maior exponente da cultura Almoha
de proveniente do norte da África, cultura que fez com 
que a cidade se convertesse, depois da der rota de Cór
doba, em um centro cultural e artístico mais importante 
da Espa nha Muçulmana e símbolo também da Espa nha 
Cristiana, quando em Sevi lha, devido ao comércio que se 
desenvolveu com a América no século XVI, se realizaram 
importantes obras arquitetônicas, entre as quais se desta
cam o acabamento da tor re em estilo renascentista, etc. 
Tarde livre a sua disposição para continuar passeando e 
desfrutando desta preciosa cidade. Se desejarem poderão 
realizar uma visita opcional de passeo em barco pelo rio 
Guadalquivir e assistir a um típico espetáculo folclórico, 
onde através da dança e da música co nheceremos a es
sência do povo andaluz. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: SEVI LHA - CÓRDOBA - MÁLAGA  
(COSTA DO SOL)
Café da ma nhã. Saída para Córdoba, capital da província 
Bética durante o Império Romano e do Califato de Córdo
ba durante o período muçulmano na Espa nha, chegando 
a ser a maior cidade do ocidente no século X e berço de 
grandes filósofos, científicos e artistas. Tempo livre para 

co nhecer o centro histórico da cidade e a sua incom
parável Mesquita, considerada como uma das maiores 
obras de arte da arte islâmica. Se desejar, poderá fazer 
uma visita opcional guiada a Mesquita, que foi começa
da a construir no século VIII, por ordem de Emir Abdal
Rahman I, e que, depois de diversas ampliações chegou 
a ter 24.000 m², contendo no seu interior um autêntico 
bosque de arcos e colunas. Continuação à Málaga, capital 
da Costa do Sol e o lugar onde nasceu Pablo Ruiz Picasso. 
Visita panorâmica da cidade onde co nheceremos o Porto 
e os monumentos mais importantes da cidade, sendo que 
a maioria deles estão situados no monte Gibralfaro e ar
redores. Um percurso através das diferentes culturas que 
passaram por esta cidade desde a época romana, com o 
teatro do século I, até a Málaga atual, sem esquecer os 
importantes vestígios da época muçulmana, que ainda se 
conservam, com o castelo do século XIV, a Alcazaba e o 
Palácio, fortaleza nazari do século XI, etc. Continuação ao 
hotel. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: COSTA DO SOL - GRANADA
Café da ma nhã. Saída à Granada, situada no meio do 
cami nho entre o Mar Mediter râneo e as monta nhas da 
Ser ra Nevada e assentada sobre os cursos dos rios Gen
til e Dar ro, é sem dúvida a cidade que recebeu maiores 
elogios ao longo do tempo entre viajantes, geógrafos, 
historiadores e literários de todas as épocas que foram 
surpreendidos pela sua beleza, pela arte e pelos recantos 

que merecem a pena serem visitados. Visita panorâmica 
da cidade: percor reremos entre outros lugares a zona 
universitária, a parte moderna da cidade com o Palácio 
de Congressos, o antigo mercado, o interessante centro 
urbano que se desenvolve em torno da Catedral Metro
politana da Encarnação. Seguidamente realizaremos uma 
visita guiada A A lhambra *, denominada em árabe desta 
forma devido a coloração dos seus muros averme lhados 
(«Qa’lat alHamra’», Castelo Verme lho), um dos símbolos 
mais importantes da Espa nha muçulmana, com uma si
tuação estratégica privilegiada em frente aos bair ros de 
Albaicín e de Alcazaba. Foi o lugar de residência da dinas
tia nazari até sua expulsão da Espa nha pelos Reis Católi
cos. Durante essa visita poderemos descobrir todos seus 
segredos, suas lendas, suas tor res, suas fontes, suas salas, 
seus pátios e jardins que  lhe transportarão a uma épo
ca legendária. (A ordem das visitas pode ser alterada em 
função do horário de entrada A A lhambra). Acomodação.

* Devido às atuais restrições na entrada para visitar ao 
interior da Alhambra, eventualmente se substituirá pela 
visita guiada ao interior da Catedral e a tumba dos Reis 
Católicos.

QUARTA-FEIRA: GRANADA - ALICANTE - VALENÇA
Café da ma nhã. Saída em direção a Costa do Mediter
râneo, para chegar a Alicante, uma das cidades mais 
aco lhedoras do Levante Espa nhol, onde descubriremos o 

Praça da EsPanha · sEvilha

Detalhe Do arco Do carrousel · Paris
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maravi lhoso passeio marítimo co nhecido como “A Expla
nada das Palmeiras”. Almoço e visita panorâmica da cida
de, co nheceremos os seus recantos mais característicos e 
desfrutaremos das vistas panorâmicas que se têm desde 
a zona do Castelo de Santa Bárbara que domina a cida
de. Continuação até Valença, terceira cidade da Espa nha. 
Co nhecida internacionalmente pela celebração das festas 
dos fogos “Las Fallas” e que representa o espírito mediter
râneo. Onde encontraremos o contraste das tradições de 
uma cidade em pleno processo de modernização, que co
loca Valença na vanguarda da arquitetura contemporânea 
europeia. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: VALENÇA - BARCELONA
Café da ma nhã. Visita panorâmica onde co nheceremos o 
centro histórico, um dos mais extensos e importantes da 
Espa nha, testemu nha do auge da cidade do século XV: 
as Tor res de Quart e Ser ranos com as vielas do bair ro del 
Carmen, a Catedral e a tor re do Miguelete, a Lonja e tam
bém visitaremos os lugares mais importantes da Valença 
modernista e a Valença do século XXI, com construções 
tão importantes como a espetacular Cidade das Artes e 
Ciências, realizada pelos arquitetos Santiago Calatrava e 
Félix Candela. Saída beirando o Mediter râneo até Barce
lona. Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Após o café da manhã, Visita panorâmica: a Praça Cata
lunha, a Avenida Las Ramblas, e a inacabada igreja Sagra
da Família, do arquiteto modernista Antoni Gaud, a colina 
de Montjuïc, etc. Resto do dia livre, ou se desejar poderá 
fazer uma visita opcional para conhecer o Bairro Gótico, 
com labirínticas ruas medievais e lindas construções er
guidas principalmente nos séculos 14 e 15. A parada se
guinte é no Parque Güell, que tem status de Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO e foi projetado por Gaudí, e 
o passeio termina no ”Pueblo Español”, museu ao ar livre 
construído para a Exposição Universal de 1929, com ré
plicas da arquitetura típica de várias regiões espanholas, 
como palácios, praças, casas senhoriais e oficinas de ar
tesãos. Ali o cliente degusta uma deliciosa taça de cham
panhe. Acomodação.

SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da ma nhã. Saída em direção a Madri. Chegada em
capital da Espa nha, uma das cidades mais alegres e cos
mopolitas da Europa. Restante do dia livre para desfrutar 
dos muitos recantos desta cidade, visitar a Praça Mayor ou 
percor rer suas características “tavernas”. Acomodação.

 (*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto 
será realizado em minivan ou em trem, incluindo sempre 
o traslado entre o hotel e a estação de trem e viceversa.

DOMINGO: MADRI
Café da ma nhã. Pela ma nhã realizaremos a visita panorâ
mica desta cidade cheia de contrastes, onde juntamen
te com o nosso guia local, co nheceremos as Praças de 
Cibeles, de Espa nha e de Netuno, a Grande Via, a Rua ma

yor, o exterior da Praça de Touros de Ventas, a Rua Alcalá, 
o Passeio do Prado, o Passeio da Caste lhana, etc. Tarde li
vre ou poderá realizar uma excursão opcional a cidade de 
Toledo, onde realizaremos uma completa visita panorâmi
ca passeando pelas suas ruas medievais e co nheceremos 
a sua catedral gótica do século XIII. Pela noite espetáculo 
opcional de flamenco, onde co nheceremos as raízes musi
cais da arte espa nhola. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI  PARIS
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora indicada do tras
lado ao aeroporto para pegar um voo com destino a Pa
ris (voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. Restante 
do dia livre para ter um primeiro contato com a capital 
francesa. Pela noite, tour opcional de Paris Iluminado, 
onde poderemos confirmar o porqué esta cidade é con
siderada por muitos como a cidade mais bela do mundo. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da ma nhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu
mentos mais característicos desta cidade: a Tor re Eiffel, 
as Praças da Concórdia e da Ópera, a Champs Élysées, o 
Arco do Triunfo, o Bair ro de St. Germain, Bulevares, etc. 
Pela tarde, visita opcional ao Palácio de Versa lhes e seus 
jardins, que embora começado por Luís XIII, quem quis 
criar um palácio inigualável foi Luís XIV, que embelezou 
e ampliou o edifício primitivo, mandando construir, entre 
outras salas, a Galeria dos Espe lhos, sem dúvida a sala 
mais impressionante, e que serviu de cenário para a as
sinatura do Tratado de Versa lhes. Destacamse também a 
capela, os salões da Paz e da Guer ra. Este palácio foi sím
bolo da monarquia francesa em seu esplendor e modelo 
para as residências reais em toda Europa. Pela noite, visita 
opcional ao cabaré Le Lido. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da ma nhã. Dia livre. Poderá co nhecer, juntamente 
com o nosso guia local, opcionalmente o famoso Bair ro 
Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da 
revolução de Maio de 68, e em seguida visitaremos o in
terior da Catedral de Notre Dame, outro dos símbolos de 
Paris, obra prima da arte gótica francesa e local de co
roação de reis e imperadores, e que serviu de inspiração 
para grandes obras literárias como “O corcunda de Notre 
Dame” de Victor Hugo e por último, poderá co nhecer Pa
ris realizando um relaxante passeio em BateauMouche 
pelo Sena. Pela tarde visita opcional ao Museu do Louvre, 
e onde se encontra uma maravi lhosa coleção artística, que 
vai desde as obras primas da antiguidade, como a Vênus 
de Milo ou a Vitória de Samotracia, até a revolucionária 
Pirâmide de aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte
americano de origem chinesa Ieo Ming Pei, que da acesso 
ao Museu. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PARIS 
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioría dos hotéis)
· Refeições: 4 

Visita com guia local e/ou excursões 
· Panorâmica de Sevi lha
· Panorâmica de Málaga
· Panorâmica de Granada 
· Visita A A lhambra
· Panorâmica de Alicante
· Panorâmica de Valença
· Panorâmica de Barcelona
· Panorâmica de Madri
· Panorâmica de Paris 

Outros lugares comentados pelo nosso guia 
· Córdoba 
· Mérida 
· Costa do Sol

Torres de serranos · Valência
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HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Madri Leonardo Madri Center Cidade 3*S 
 Rafael Ventas Cidade 4* 
 Novotel Puente de la Paz Cidade 4* 
 Weare Chamartín Cidade 4*
Sevilha Silken AlAndalus Palace Cidade 4* 
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Málaga Tryp Málaga Alameda Cidade 4* 
 Silken Puerta Málaga Cidade 4*
Granada Saray Cidade 4* 
 Abba Granada Cidade 4*
Valença Acteón Cidade 4* 
 Silken Puerta Valença Cidade 4*
Barcelona Tryp Apolo Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4* 
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
Paris Novotel Paris Est Periferia 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 29 MAR / 18 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8036 Madri  Paris
Seleção 15 4 2.775 3.525
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ST8037

GRANDE ESPA NHA E BELA ITÁLIA

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8037 20 7 3.730 $

QUINTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SEXTA-FEIRA: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para desfrutar de todos os cantos desta bela capital, visi
tar a Praça Mayor ou percor rer suas características “taver
nas”. Acomodação.

SÁBADO: MADRI - MÉRIDA - SEVI LHA
Café da ma nhã. Saída para Mérida. Tempo livre para co
nhecer o fabuloso legado romano, onde destaca seu tea
tro de excelente acústica e que hoje em dia ainda está em 
funcionamento. Continuação para Sevi lha, com um centro 
histórico mais belo da Europa e que possui maravi lhosas 
obras de arte que marcam as diferentes culturas que pas
saram pela cidade. Jantar e acomodação.

DOMINGO: SEVI LHA
Café da ma nhã. Visita panorâmica da cidade: Praça da 
Espa nha, situada no coração do co nhecido Parque de Ma
ria Luísa e construída para a Exposição Universal de 1929, 
Bair ro de Santa Cruz, onde se encontrava o bair ro judeu 
até a expulsão da Espa nha e hoje em dia um dos bair ros 
mais característicos da cidade, com seus calçadões e suas 
praças de casas caiadas de branco com grades de fer ro 
forjado: o exterior da Giralda, tor re que representa maior 
expoente da cultura almohade proveniente do Norte da 
África, cultura que fez com que a cidade se convertesse, 
depois da der rota de Córdoba, no centro cultural e artís
tico mais importante da Espa nha muçulmana e símbolo 
também da Espa nha Cristã, quando em Sevi lha, devido 
ao comércio que se desenvolveu com a América no século 
XVI, se realizaram importantes obras arquitetônicas, entre 
as que se destacam o novo acabamento da tor re no estilo 
renascentista, etc. Tarde livre a sua disposição para conti
nuar passeando e desfrutando desta maravi lhosa cidade. 
Se desejar, terá a possibilidade de realizar um passeio em 
barco pelo rio Guadalquivir e assistir a um típico espetá
culo folclórico, onde através da dança e da música, co
nhecerá a essência dos andaluzes. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: SEVI LHA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da ma nhã. Saída para Córdoba, capital do Estado 
Bético durante o Império Romano e do Califado de Cór
doba durante o período muçulmano na Espa nha, che
gando a ser a maior cidade ocidental do século X. Tempo 
livre para co nhecer o centro histórico da cidade e sua in
comparável Mesquita, que começou a ser construída no 
século VIII, por ordem do Emir Abd.alRahman I, e após 
diversas ampliações chegou a ter 24.000m². Possibilidade 
de realizar uma visita opcional guiada da mesma. Conti
nuação à Málaga, capital da Costa do Sol e o lugar onde 

nasceu Pablo Ruiz Picasso. Visita panorâmica da cidade 
onde co nheceremos, além do seu porto, os monumentos 
mais importantes, a maior parte deles estão situados no 
Monte Gibralfaro e redondezas. Uma viagem através das 
diferentes culturas que passaram por esta cidade desde a 
época romana com o teatro do século I, até a elegância da 
Málaga atual, refletida na rua Larios e claro, não esquecen
do dos importantes vestígios da época muçulmana, como 
a Fortaleza de Alcazaba, entre outros lugares. Retorno ao 
hotel. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: COSTA DO SOL - GRANADA
Café da ma nhã. Saída para Granada. Visita panorâmica 
da cidade, onde co nheceremos, entre outros lugares, a 
cidade universitária, a parte moderna da cidade Palácio 
de Congressos, o antigo mercado, o interessante centro 
urbano que se desenvolve em torno da Catedral Metropo
litana da Encarnação. Em seguida, realizaremos uma visi
ta guiada A A lhambra *, denominada assim pelos árabes 
pelos seus muros averme lhados (<<Qa’lat alHamra’>>, 
Castelo Verme lho), um dos símbolos mais importantes 
da Espa nha muçulmana, com uma localização estratégica 
privilegiada. Foi o lugar de residência da dinastia nazarí 
até sua expulsão da Espa nha pelos Reis Católicos. Duran
te esta visita poderemos descobrir todos seus segredos, 
suas lendas, suas tor res, seus chafarizes, suas salas, seus 
pátios e seus jardins que te farão sentir em uma época 
legendária. (A ordem das visitas pode variar em função do 
horário de entrada A A lhambra). Acomodação.

* Devido às atuais restrições na entrada para visitar ao 
interior da Alhambra, eventualmente se substituirá pela 
visita guiada ao interior da Catedral e a tumba dos Reis 
Católicos.

QUARTA-FEIRA: GRANADA - ALICANTE - VALENÇA 
Café da ma nhã. Saída em direção a Costa do Mediter
râneo para chegar a Alicante, uma das cidades mais 
aco lhedoras do Levante espa nhol, onde co nheceremos 
seu maravi lhoso passeio marítimo, co nhecido como a 
“Explanada das Palmeiras”. Almoço e visita panorâmica 
da cidade, para co nhecer seus recantos mais caracterís
ticos e desfrutaremos das vistas panorâmicas que se têm 
desde a zona do Castelo de Santa Bárbara, que domina a 
cidade. Continuação até Valença, terceira cidade da Espa
nha e co nhecida internacionalmente pela celebração das 
festas dos fogos “Las Fallas” e que representa o espírito 
mediter râneo. Nesta cidade encontraremos o contras
te das tradições com uma cidade em pleno processo de 
modernização, colocandoa na vanguarda da arquitetura 
contemporânea europeia. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: VALENÇA - BARCELONA
Café da ma nhã. Visita panorâmica onde co nheceremos o 
centro histórico, um dos mais extensos e importantes da 
Espa nha, testemu nha do auge da cidade do século XV: 
as Tor res de Quart e Ser ranos com as vielas do bair ro del 
Carmen, a Catedral e a tor re do Miguelete, a Lonja e tam
bém visitaremos os lugares mais importantes da Valença 

modernista e a Valença do século XXI, com construções 
tão importantes como a espetacular Cidade das Artes e 
Ciências, realizada pelos arquitetos Santiago Calatrava e 
Félix Candela. Saída beirando o Mediter râneo até Barce
lona. Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Após o café da manhã, visita panorâmica pela cidade, 
percorrendo atrativos turísticos como a Praça Catalunha, 
a Avenida Las Ramblas, e a inacabada igreja Sagrada Fa
mília, do arquiteto modernista Antoni Gaud, a colina de 
Montjuïc, etc. Resto do dia livre, ou se desejar poderá fazer 
uma visita opcional para conhecer o Bairro Gótico, com 
labirínticas ruas medievais e lindas construções erguidas 
principalmente nos séculos 14 e 15. A parada seguinte é no 
Parque Güell, que tem status de Patrimônio da Humani
dade pela UNESCO e foi projetado por Gaudí, e o passeio 
termina no ”Pueblo Español”, museu ao ar livre construí
do para a Exposição Universal de 1929, com réplicas da 
arquitetura típica de várias regiões espanholas, como 
palácios, praças, casas senhoriais e oficinas de artesãos. 
Ali o cliente degusta uma deliciosa taça de champanhe. 
Acomodação.

SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da ma nhã. Saída em direção Madri. Chegada na 
capital espa nhola, uma das cidades mais alegres e cos
mopolita da Europa. Restante do dia livre para desfrutar 
dos muitos recantos desta cidade, visitar a Praça Mayor ou 
percor rer suas características “tavernas”. Acomodação.

(*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto 
se realizará em van ou trem, incluindo sempre o traslado 
entre hotel e a estação de trem e viceversa. 

DOMINGO: MADRI
Café da ma nhã. Pela ma nhã realizaremos a visita pa
norâmica da capital do Reino da Espa nha, cidade cheia 
de contrastes, onde co nheceremos, junto ao nosso guia 
local, as Praças de Cibeles, de Espa nha e de Netuno, a 
Grande Via, a Calle Mayor, o exterior da Praça de Toros 
de Ventas, a Calle Alcalá, o Paseo del Prado, o Paseo 
de la Castellana, etc. Tarde livre ou se desejar, poderá 
realizar uma excursão opcional à Toledo, onde realiza
remos uma completa visita panorâmica, passeando por 
suas ruas medievais e co nheceremos sua catedral gótica 
do século XIII. Se desejar, pela noite, também poderá 
assistir, opcionalmente, a um espetáculo de flamenco, 
onde co nheceremos suas raízes musicais da arte espa
nhola. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI  MILÃO
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora indicada do trasla
do ao aeroporto para pegar um voo com destino a Milão 
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. No seu tempo 
livre, sugerimos que descubra a beleza da capital da Lom
bardia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes 
edifícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando um 
delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais do 

Cidade das artes e das CiênCias · ValênCia
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final do século XIX e começo do século XX, como o Zucca, 
o Tavegia ou o Cova. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO - SIRMIONE (LAGO DI GARDA) - REGIÓN DEL 
VENETO
Café da ma nhã. Visita panorâmica onde conheceremos 
a parte mais destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o 
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do 
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com 
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa 
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoa
do muito famoso por suas águas termais, desde a época 
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as 
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo cons
truído em uma posição estratégica e é ligada ao continen
te por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel 
na Região do Vêneto. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da ma nhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa 
de Veneza, onde se encontram as i lhas mais co nhecidas 
do arquipélago: Santo André, o Lido, o Murano, entre ou
tras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde 
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o ma
jestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar 
de acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção Tudo 
Incluído). Resto do dia livre para passear por esta cida
de única, construída entre 18 i lhotes. Se desejar, poderá 
realizar uma excursão opcional onde, além de um român
tico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se 
co nhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um 
passeio com nosso guia local pela chamada “a Veneza 
Escondida”, co nhecendo os recantos mais belos desta 
cidade. (Jantar Opção Tudo Incluído) e acomodação na 
Região do Vêneto. 

QUINTA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA
Café da ma nhã. Saída para Pádua para co nhecer a Basílica 
de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV, 
maravi lhosa obra da arte gótica Itáliana, cujo interior, além 
das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os 
vestígios do santo. Em seguida nos dirigiremos à Região 
da EmíliaRomana, com almoço em rota, para chegar a 
Pisa. Visita livre da Praça dos milagres e tempo livre para 
admirar a Tor re Inclinada e a Catedral. Continuação à Flo
rença, capital da Toscana e berço do Renascimento e hoje 
em dia um dos principais centros artísticos do mundo. 
(Jantar Opção Tudo Incluído) e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da ma nhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) 
de Santa Maria del Fiore, com sua maravi lhosa cúpula 
realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Mi
chelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vati
cano, o campanário construído por Giotto, o Batistério 
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte 
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu 
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza 
artística, etc. (Almoço Opção Tudo Incluído). Resto do 

dia livre para co nhecer os famosos mercados florentinos 
ou se desejar poderá realizar uma visita opcional dos 
Museus Florentinos: o Davi e as Capelas de Médici, obras 
primas de Michelangelo. Acomodação. 

SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da ma nhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco. 
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníficos 
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do 
santo. Continuação à Roma. Almoço e visita panorâmica 
onde, com as explicações do nosso guia local, entraremos 
na história e principais edifícios da Cidade Eterna. Passa
remos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça 
de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo, Colina do 
Capitolio, e ainda conheceremos o Moisés de Michelange
lo, etc. Jantar e acomodação. 

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da ma nhã. Dia livre. Poderá fazer uma excursão 
(Opção Tudo Incluído) onde nos dirigiremos à região de 
Campania, visitando Pompéia e os magníficos resíduos 
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo 
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Breve panorâmica 
de Nápoles, capital da Região, e cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e na
vegaremos para a I lha de Capri, ponto de encontro da alta 
sociedade, como Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. 
(Almoço Opção Tudo Incluído). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da ma nhã. Dia livre. Visita (Opção Tudo Incluído) dos 
Museus Vaticanos, a Basílica de São Pedro com a “Pietá”, 
a Capela Sistina, lugar onde se realiza em conclave para 
a esco lha do novo Papa. (Almoço Opção Tudo Incluído). 
Tarde livre para continuar co nhecendo passeando pela 
cidade ou visita opcional do interior do Coliseu e a Roma 
Barroca, onde co nheceremos os chafarizes e as praças 
mais emblemáticas da cidade, como a Piazza del Panteón 
ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cida
de, a Fontana de Trevi, etc. (Jantar Opção Tudo Incluído) 
e acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao sua cidade de 
origem. Fim dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 7

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmicas de Sevi lha, Málaga e Granada 
· Visita de A A lhambra 
· Panorâmicas de Alicante, Valença, Barcelona e Madri 
· Cruzeiro pela Lagoa de Veneza 
· Panorâmicas de Florença, Roma e Milão

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Mérida 
· Córdoba 
· Lago de Garda 
· Pádua 
· Assis 
· Pisa 
· Costa do Sol

Panorâmica do lago de garda · itália

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Este itinerário pode ser realizado na versão TUDO INCLUÍ
DO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário as 
que estão indicadas como (Opção Tudo Incluído). Nesta 
versão, o programa oferece 14 refeições em total e as se
guintes visitas:

* Nápoles, Capri e Pompéia 
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.

Por um suplemento sobre o preço de: 460 $.

1 2

2

Madri

Milão Veneza

Florença

ITÁLIA

ESPANHA

3
Barcelona

Valença

Granada
Málaga

Sevilha

Roma2

1

1

1

2

1 + 2

 Mérida

 Córdoba  Alicante

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Madri Leonardo Madri Center Cidade 3*S 
 Rafael Ventas Cidade 4* 
 Novotel Puente de la Paz Cidade 4* 
 Weare Chamartín Cidade 4*
Sevilha Silken AlAndalus Palace Cidade 4* 
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Málaga Tryp Málaga Alameda Cidade 4* 
 Silken Puerta Málaga Cidade 4*
Granada Saray Cidade 4* 
 Abba Granada Cidade 4*
Valença Acteón Cidade 4* 
 Silken Puerta Valença Cidade 4*
Barcelona Tryp Apolo Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4* 
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
Milão Hilton Garden Inn Cidade 4* 
 Ramada Plaza Cidade 4*
Veneza Smart Hotel Mestre 4* 
 Holiday Inn Mestre 4* 
 Crystal Preganziol 4*
Florença Novotel Osmannoro 4* 
 The gate S.Fiorentino 4*
Roma Warmthotel Cidade 4* 
 Caravell Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 29 MAR / 18 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8037 Madri  Roma
Seleção 20 7 3.730 4.765
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ST8035

BARCELONA, MADRI, PARIS E LONDRES

noite, tour opcional de Paris Iluminado, onde poderemos 
confirmar o porqué esta cidade é considerada por muitos 
como a cidade mais bela do mundo. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da ma nhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu
mentos mais característicos desta cidade: a Tor re Eiffel, 
as Praças da Concórdia e da Ópera, a Champs Élysées, 
o Arco do Triunfo, o Bair ro de St. Germain, Bulevares, 
etc. Pela tarde, visita opcional do Palácio de Versa lhes 
e seus jardins. Este palácio foi símbolo da monarquia 
francesa em seu esplendor e modelo para as residên
cias reais em toda Europa. Pela noite, visita opcional ao 
cabaré Le Lido. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da ma nhã. Dia livre. Poderá co nhecer opcional
mente o Bair ro Latino, o interior da Catedral de Notre 
Dame, e realizar um passeio em BateauMouche pelo 
Sena. Pela tarde visita opcional ao Museu do Louvre. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PARIS 
Café da ma nhã. Dia livre para visitar alguns dos muitos 
museus, percor rer as ruas da moda ou passear pelos di
ferentes bair ros da capital do Sena, desde o tradicional 
bair ro de Le Marais, onde se encontra a belíssima praça 
dos Vosgos, até o revolucionário bair ro das finanças La 
Defense. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da ma nhã. Saída para Calais, cruzando o Canal da 
Mancha em um agradável minicruzeiro. Chegada e tras
lado ao hotel. Dia livre para percor rer lugares tão emble
máticos como Oxford St, Knightsbridge Road, Hyde Park 
etc. Se desejar, poderá fazer um passeio opcional noturno 
incluindo uma bebida num pub londrino. Acomodação.

SÁBADO: LONDRES
Café da ma nhã. Visita panorâmica: as Casas do Parla
mento e o BigBen, a Abadía de Westminster, a Trafalgar 
Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall, etc. 
(Esta visita poderá ser realizada eventualmente no pe
ríodo da tarde do dia anterior). Tarde livre ou excursão 
opcional ao Castelo de Windsor, uma das residências 
oficiais da monarquia britânica. Acomodação.

DOMINGO: LONDRES 
Café da ma nhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma 
visita opcional ao Museu Britânico, onde poderá admirar, 
além dos frisos do Parthenon, uma excelente seção de 
Egiptologia, e À continuação, o monumento mais antigo 
da cidade: a Tor re de Londres, onde se encontram As 
Joias da Coroa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8035 13 - 2.125 $

QUARTA-FEIRA: BRASIL - BARCELONA
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

QUINTA-FEIRA: BARCELONA
Chegada em Barcelona e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre para co nhecer uma das cidades mais bonitas da 
Espa nha. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Após o café da manhã, visita panorâmica: a Praça Cata
lunha, a Avenida Las Ramblas, e a inacabada igreja Sagra
da Família, do arquiteto modernista Antoni Gaud, a colina 
de Montjuïc, etc. Resto do dia livre, ou visita opcional para 
conhecer o Bairro Gótico, com labirínticas ruas medievais 
e lindas construções erguidas principalmente nos séculos 
14 e 15. A parada seguinte é no Parque Güell, que tem 
status de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e 
foi projetado por Gaudí, e o passeio termina no ”Pueblo 
Español”, museu ao ar livre construído para a Exposição 
Universal de 1929, com réplicas da arquitetura típica de 
várias regiões espanholas. Ali o cliente degusta uma deli
ciosa taça de champanhe. Acomodação.

SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da ma nhã. Saída em direção a Madri. Chegada em
capital da Espa nha, uma das cidades mais alegres e cos
mopolitas da Europa. Restante do dia livre para desfrutar 
dos muitos recantos desta cidade, visitar a Praça Mayor ou 
percor rer suas características “tavernas”. Acomodação.

 (*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto 
será realizado em minivan ou em trem, incluindo sempre 
o traslado entre o hotel e a estação de trem e viceversa.

DOMINGO: MADRI
Café da ma nhã. Visita panorâmica da capital do Reino 
da Espa nha, cidade cheia de contrastes, onde juntamen
te com o nosso guia local, co nheceremos as Praças de 
Cibeles, de Espa nha e de Netuno, a Grande Via, a Rua ma
yor, o exterior da Praça de Touros de Ventas, a Rua Alcalá, 
o Passeio do Prado, o Passeio da Caste lhana, etc. Tarde li
vre ou poderá realizar uma excursão opcional a cidade de 
Toledo, onde realizaremos uma completa visita panorâmi
ca passeando pelas suas ruas medievais e co nheceremos 
a sua catedral gótica do século XIII. Pela noite espetáculo 
opcional de flamenco, onde co nheceremos as raízes musi
cais da arte espa nhola. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI  PARIS
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora indicada do traslado 
ao aeroporto para pegar um voo com destino a Paris (voo 
incluído). Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre 
para ter um primeiro contato com a capital francesa. Pela 

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioria dos hotéis). 

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Barcelona 
· Panorâmica de Madri 
· Panorâmica de Paris 
· Panorâmica de Londres

Outros lugares comentados por nosso guia
· Canal da Mancha

Big-Ben · Londres

2
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FRANÇA

REINO UNIDO
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Edificio MEtrópolis · Madri

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Barcelona Tryp Apolo Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4* 
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
Madri T3 Tirol Cidade 3* 
 Weare Chamartin Cidade 4* 
 Tryp Chamberí Cidade 3*
Paris Ibis Bagnolet Periferia 3* 
 Campanile Bagnolet Periferia 3* 
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Londres Ibis London Excel Cidade Tur 
 Ibis London Wembley Cidade Tur
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 04 ABR / 24 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8035 Barcelona  Londres
Tentação 13  2.125 2.545
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GRANDE TOUR DO MARROCOS

QUINTA-FEIRA: ERFOUD - GARGANTAS DO TODGHA - 
OUARZAZATE
Excursão opcional em car ros 4x4 para aproveitar o ama
nhecer sobre as dunas de Merzouga. Café da ma nhã e 
saída em direção ao Oásis de Tinghir, parando nas Gar
gantas do Todgha, as quais nos rodeiam paredes de argila 
que chegam a atingir, em seu ponto mais alto, 300 metros 
de altura, com uma largura menor de 10 metros. Por elas 
passam o rio Todgha,. Também terá a oportunidade de ver 
como vivem os nômadas das monta nhas, como pastores 
de cabras. Continuação até Ouarzazate, pela estrada das 
Mil Kasbahs, fortificações e cidadelas de adobe espa
lhadas pelo deserto. Jantar e acomodação num hotel.

SEXTA-FEIRA: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT-BE NHADDOU - 
GRANDES ATLAS - MAR RAKECH
Café da ma nhã. Depois de uma breve visita de Ouarza
zate, continuaremos nosso cami nho para visitar AïtBen
Haddou, onde co nheceremos a Kasbah mais famosa do 
Mar rocos, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO em 1987, e que tem servido como cenário para 
muitos filmes, como por exemplo: Lawrence da Arábia, 
A Jóia do Nilo, Asterix e Cleópatra, Gladiador, Alexandre, 
etc. A Kasbah se fez forte poderosa no período das ca
ravanas comerciais que chegavam desde outros pontos 
da África e necessariamente deviam atravessar o Gran
de Atlas, o qual cruzaremos através do passo de Tizi 
n’Tichka, onde a aridez do ter reno, a dureza do clima e 
o pastoreio excessivo não tem permitido o nascimento 
de grandes extensões de bosques, como no Atlas Médio, 
e a sua paisagem está formada por ermas ladeiras nas 
que surgem povoados da mesma cor que a ter ra, que  lhe 
dão um caráter especial e único. Chegada em Mar rakech. 
Jantar e acomodação.

SÁBADO: MAR RAKECH
Café da ma nhã. Visita panorâmica: os jardins da Menara, 
o minarete de Koutoubia, o Palácio da Bahia, as Tumbas 
Saadies, que datam de finais do século XVI, e nelas estão 
enter rados os membros da dinastia saadí e também seus 
serventes e guer reiros. A visita terminará na praça de Je
maa el Fna, coração da cidade e a me lhor representação 
da vida cotidiana de Mar rakech, rodeada por mercados 
cheios de aromas e cores nos que vivem e traba lham os 
diferentes grêmios da Medina: os fer reiros, os tintureiros, 
os negociantes de couro natural e especiarias, e onde se 
misturam mi lhares de perfumes, etc. Regresso ao hotel. 
Almoço. Tarde livre. Se desejar, poderá assistir opcional
mente a um jantar espetáculo folclórico com atividades 
equestres no famoso restaurante “Chez Ali”. Acomodação.

DOMINGO: MAR RAKECH OU CASABLANCA*
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto de Marrakech ou Casablanca* para 
sair em avião ao sua cidade de origem. Fim dos nossos 
serviços.

*  Os voos com saída de Casablanca devem ser reservados 
a partir das 15:00 horas.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8047 9 8 1.210 $

SÁBADO: BRASIL - CASABLANCA
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

DOMINGO: CASABLANCA
Chegada em Casablanca e traslado ao hotel. Tempo livre 
para co nhecer a cidade. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CASABLANCA - RABAT - FEZ
Café da ma nhã. Visita panorâmica: o Bulevar Corniche ou 
a Praça das Nações Unidas, etc. Co nheceremos também 
o interior da Mesquita do Hassan II, inaugurada em 1993, 
coincidindo com o dia do nascimento do profeta Maho
ma. Se pode observar de todos os pontos da cidade, com 
um minarete de 200 metros de altura, que converte esta 
mesquita em o mais alto templo muçulmano do mundo e 
o segundo maior em dimensões e capacidade depois da 
Meca. (Eventualmente esta visita poderá realizarse no dia 
anterior). Continuação para Rabat, capital de Mar rocos, 
elegante cidade que combina a tradição do país com a 
influência da cultura europeia. Visita das portas exteriores 
do Palácio Real, o Mausoléu do Mohamed V, a tor re do 
Hassan e as ruinas das Oudayas. Continuação à Fez, capi
tal religiosa do Mar rocos. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: FEZ
Café da ma nhã. Visita panorâmica: as portas do Palácio 
Real, o bair ro judeu ou Mellah, a porta de Bab Jeloud, até 
chegar à grandiosa medina, ou cidade antiga. A visita a 
medina será realizada cami nhando entre as suas ruas, que 
parecem um labirinto e resultavam invencíveis aos antigos 
invasores. Mil cheiros, sons e sabores unemse para pro
vocar nos seus visitantes uma volta ao passado. Almoço. 
Continuação da visita pela tarde, com tempo livre para 
passear ou para realizar compras na cidade mais artesanal 
do país. Pela noite, poderá realizar opcionalmente um jan
tar espetáculo num antigo palacete. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FEZ - ATLAS MÉDIO - ERFOUD
Café da ma nhã. Saída ao sul do país, passando pelo At
las Médio, onde encontraremos a cidade de Ifrane, criada 
pelos franceses em 1930 como destino de férias, com la
gos, parques e casas em estilo alpino, sendo co nhecida 
como “a Suíça de Mar rocos”, e durante o inverno é o lugar 
favorito da alta sociedade mar roquina para a prática do 
esqui. Também passaremos por Azrou, importante centro 
de artesanato do país. Parada em Midelt para o almoço. 
Continuação pelo vale de Ziz, onde se encontrava a antiga 
e legendária cidade de Sijilmassa que foi uma importante 
escala para as caravanas nas rotas que ligavam o Mediter
râneo com o centro da África, atravessando o deserto do 
Sahara. Chegada emErfoud. Jantar e acomodação. 

Opcional: Jantar e acomodação em Jaimas (Tendas).

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 8

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Casablanca 
· Mesquita Hasan II de Casablanca 
· Panorâmica de Rabat 
· Panorâmica de Fez 
· Panorâmica de Mar rakech

Outros lugares comentados por nosso guia
· Erfoud · Gargantas do Todgha · Ouarzazate · Kasbah de 
Ait Be nhaddou · Tizi’n.Tichka

Kasbah ait benhaddou · Marrocos

1
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2

1
1

2

Mercado de especiarias · Marrocos

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Casablanca Kenzi Basma Centro 4*
Fez Menzeh Zalagh Centro 4* 
 Zalagh Parc Palace Cidade 5*
Erfoud El Ati Cidade 4* 
 Xaluca Erfoud Cidade 4*
Ouarzazate Dar Chamaa Cidade 4* 
 Karam Palace Centro 4* 
 Riad Ksar Ighnda Cidade 4*
Marrakech Zalagh Kasbah Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 19 MAI / 22 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8047 Casablanca  Marrakech
Seleção 9 8 1.210 1.610
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ST8042  
MADRI, ANDALUZIA E MARROCOS

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8042 17 10 2.755 $

TERÇA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

QUARTA-FEIRA: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Restante do dia 
livre para descobrir os recantos desta cidade, ou desfru
tar do ambiente de Madri tomando um café com leite em 
qualquer “ter raza” da Praça Mayor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, 
de Espa nha e de Netuno, a Grande Via, a Rua mayor, o 
exterior da Praça de Touros de Ventas, a Rua Alcalá, o 
Passeio do Prado, o Passeio da Caste lhana, etc. Tarde livre 
para percor rer as numerosas zonas comerciais da cidade 
ou descansar em alguma das numerosas “ter razas” da 
cidade. Pela noite, poderá assistir opcionalmente a um 
espetáculo de flamenco, onde co nheceremos as raízes 
musicais da arte espa nhola. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Dia livre para visitar alguns museus da 
cidade, ou se desejar possibilidade de realizar uma visi
ta completa opcional a Toledo, cuja riqueza cultural vem 
marcada pelo exemplo de convivência que existiu nesta 
cidade entre as civilizações Cristiana, Hebraica e Muçul
mana. Realizaremos um percor rido em ônibus pelo perí
metro da cidade, onde teremos uma magnífica vista geral 
do seu patrimônio artístico e passearemos por suas ruelas 
e praças mais simbólicas, incluindo entrada ao interior da 
Catedral, considerada como uma das obras primas da arte 
espa nhola. Acomodação.

SÁBADO: MADRI - MÉRIDA - SEVI LHA
Café da ma nhã. Saída para Mérida, um dos lugares mais 
importantas da Espa nha durante a ocupação Romana da 
Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto em 25 
a.C. com o nome de Emérita Augusta e declarada Patri
mônio da Humanidade pela UNESCO em 1993, devido 
ao seu importante conjunto arqueológico e monumental. 
Tempo livre para co nhecer seus vestígios romanos, onde 
se destaca o seu teatro com uma excelente acústica e 
ainda em funcionamento nos dias atuais. Continuação 
à Sevi lha, cidade cheia de contrastes, com um dos cen
tros históricos mais explêndidos da Europa e que possui 
maravi lhosas obras de arte que marcam as diferentes cul
turas que passaram pela cidade. Jantar e acomodação.

DOMINGO: SEVI LHA
Café da ma nhã. Pela ma nhã visita panorâmica da cida
de: Praça da Espa nha, situada no coração do co nhecido 
Parque Maria Luisa e construída devido a Exposição Uni
versal de 1929, Bair ro da Santa Cruz onde se encontrava 

o bair ro judeu até a sua expulsão da Espa nha e hoje em 
dia um dos bair ros mais característicos da cidade, com 
seus calçadões e suas praças, o exterior da Giralda, tor re 
que representa o maior exponente da cultura Almohade 
proveniente do norte da África, cultura que fez com que a 
cidade se convertesse, depois da der rota de Córdoba, em 
um centro cultural e artístico mais importante da Espa
nha Muçulmana e símbolo também da Espa nha Cristiana, 
quando em Sevi lha, devido ao comércio que se desenvol
veu com a América no século XVI, se realizaram impor
tantes obras arquitetônicas, entre as quais se destacam 
o acabamento da tor re em estilo renascentista, etc. Tarde 
livre a sua disposição para continuar passeando e desfru
tando desta preciosa cidade. Se desejar, poderá realizar 
um passeio opcional em barco pelo rio Guadalquivir e 
assistir a um típico espetáculo folclórico, onde através da 
dança e da música co nheceremos a essência do povo an
daluz. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: SEVI LHA - ESTREITO DE GIBRALTAR - ASILAH - FEZ 
Café da ma nhã. Saída para o Estreito de Gibraltar, para 
realizar uma agradável travessía em fer ry, que permitirá 
mudar de continente em alguns minutos, indo desde a 
Europa até a África. Chegada ao porto de Tânger, onde 
começaremos uma viagem surpreendente por Mar rocos, 
que nos levará a um mundo exótico, aco lhedor e mágico, 
o qual será sempre lembrado. Continuação à Asilah, boni
to povoado mari nheiro, com tempo livre para passear por 
sua pequena medina, branca e azul, e bordear as mura
lhas construídas pelos Almôades e que séculos mais tarde 

foi fortificada pelos portugueses, que ocuparam a cidade 
durante um século. Continuação à Fez, capital religiosa de 
Mar rocos. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: FEZ
Café da ma nhã. Visita panorâmica de dia completo para 
co nhecer, entre outros lugares, as portas do Palácio Real, 
o bair ro judeu ou Mellah, a porta de Bab Jeloud, até 
chegar à grandiosa medina, ou cidade antiga. A visita a 
medina será realizada cami nhando entre as suas ruas, 
que parecem um labirinto e resultavam invencíveis aos 
antigos invasores. Mil cheiros, sons e sabores unemse 
para provocar nos seus visitantes uma volta ao passado. 
Almoço. Continuação da visita pela tarde, com tempo li
vre para passear ou para realizar compras na cidade mais 
artesanal do país. Pela noite, se desejar, poderá realizar 
opcionalmente um jantar espetáculo num antigo palacete. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FEZ - ATLAS MÉDIO - ERFOUD
Café da ma nhã. Saída ao sul do país, passando pelo Atlas 
Médio, onde encontraremos a incrível cidade de Ifrane, 
criada pelos franceses em 1930 como destino de férias, 
com lagos, parques e casas em estilo alpino, sendo co
nhecida como “a Suíça de Mar rocos”, e durante o inverno 
é o lugar favorito da alta sociedade mar roquina para a 
prática do esqui. Também passaremos por Azrou, impor
tante centro de artesanato do país. Parada em Midelt para 
o almoço. Continuação pelo vale de Ziz, onde se encon
trava a antiga e legendária cidade de Sijilmassa, que foi 
uma importante escala para as caravanas nas rotas que 
ligavam o Mediter râneo com o centro da África, atraves
sando o deserto do Sahara. Chegada em Erfoud. Jantar e 
acomodação.

Opcional: Jantar e acomodação em Jaimas (Tendas).

QUINTA-FEIRA: ERFOUD - GARGANTAS DO TODGHA - 
OUARZAZATE
Se desejar, poderá realizar uma interessantíssima excur
são opcional em car ros 4x4 para aproveitar o ama nhecer 
sobre as dunas de Merzouga. Café da ma nhã e saída em 
direção ao Oásis de Tinghir, parando num lugar digno de 
grandes aventureiros pela beleza natural do local, as Gar
gantas do Todgha, as quais nos rodeiam paredes de argila 
que chegam a atingir, em seu ponto mais alto, 300 metros 
de altura, com uma largura menor de 10 metros. Por elas 
passam o rio Todgha, de água cristalina, que se utilizou 
tradicionalmente para regar os campos de palmeiras, 
amendoeiras e oliveiras dos oásis. Também terá a opor
tunidade de ver como vivem os nômadas das monta nhas, 
como pastores de cabras. Continuação até Ouarzazate, 
pela estrada das Mil Kasbahs, majestuosas fortificações e 
cidadelas de adobe espa lhadas pelo deserto, símbolo de 
um passado esplendor. Jantar e acomodação num hotel.

SEXTA-FEIRA: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT-BEN-HADDOU - 
GRANDES ATLAS - MAR RAKECH
Café da ma nhã. Depois de uma breve visita de Ouarzaza

Rua Betis no BaiRRo de tRiana · sevilha

Basílica da Encarnação · Málaga
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te, continuaremos nosso cami nho passando junto às Kas
bahs de Taourit e Tifeltour, para visitar AïtBenHaddou, 
onde co nheceremos a Kasbah mais famosa do Mar rocos, 
declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 
1987, e que tem servido como cenário para muitos filmes, 
como por exemplo: Lawrence da Arábia, A Jóia do Nilo, 
Asterix e Cleópatra, Gladiador, Alexandre, etc. A Kasbah 
se fez forte e poderosa no período das caravanas comer
ciais que chegavam desde outros pontos da África e ne
cessariamente deviam atravessar o Grande Atlas, o qual 
cruzaremos através do passo de Tizi n’Tichka, onde a ari
dez do ter reno, a dureza do clima e o pastoreio excessivo 
não tem permitido o nascimento de grandes extensões 
de bosques, como no Atlas Médio, e a sua paisagem está 
formada por ermas ladeiras nas que surgem povoados da 
mesma cor que a ter ra, que  lhe dão um caráter especial 
e único. Chegada emMar rakech, Cidade Imperial e capital 
do Sul do Mar rocos. Jantar e acomodação.

SÁBADO: MAR RAKECH
Café da ma nhã. Realizaremos uma visita panorâmica de 
Mar rakech, visitando os jardins da Menara, o minarete de 
Koutoubia, o Palácio da Bahia, as Tumbas Saadies, um dos 
lugares mais visitados de Mar rocos. Datam de finais do 
século XVI, e nelas estão enter rados os membros da di
nastía saadí e também seus serventes e guer reiros. A visi
ta terminará na praça de Jemaa el Fna, coração da cidade 
e a me lhor representação da vida cotidiana de Mar rakech, 
rodeada por mercados cheios de aromas e cores nos que 
vivem e traba lham os diferentes grêmios da Medina: os 
fer reiros, os tintureiros, os negociantes de couro natural 
e especiarias, e onde se misturam mi lhares de perfumes, 
etc. Regresso ao hotel. Almoço. Tarde livre. Se desejar, 
poderá assistir opcionalmente a um jantar espetáculo fol
clórico com atividades equestres no famoso restaurante 
“Chez Ali”. Acomodação.

DOMINGO: MAR RAKECH - CASABLANCA - RABAT 
Café da ma nhã. Saída para Casablanca. Visita panorâmica 
da cidade, a qual co nheceremos os lugares mais interes
santes da mesma, como por exemplo o Boulervard Cor
niche ou a Praça das Nações Unidas, etc. Co nheceremos 
também o interior da Mesquita de Hassan II, impressio
nante obra arquitetônica, inaugurada em 1993, coincidin
do com o dia de nascimento do profeta Maomé. Para sua 
construção traba lharam mais de 10.000 artesãos, utilizan
do todo o tipo de materiais, como o mármore, granito, 
madeira, mosaicos, gesso, etc. Possui um aforo para mais 
de 100.000 crentes, sendo uns 80.000 no pátio exterior 
e 25.000 em seu interior. Pode ser visto desde todos os 
pontos da cidade, com um minarete de 200 metros de 
altura, que faz com que esta mesquita seja o templo 
muçulmano mais alto do mundo e o segundo maior em 
dimensões e capacidade após a Meca. Continuação para 
Rabat, capital do Mar rocos, elegante cidade que combina 
a tradição do país com a influência da cultura europeia. 
Visita das portas exteriores do palácio Real, o Mausoléu 
de Mohamed V, a tor re de Hassan e as ruínas Oudayas. 
Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: RABAT - ESTREITO DE GIBRALTAR - MÁLAGA 
(COSTA DO SOL)
Café da ma nhã. Saída ao porto de Tânger Med, para pegar 
o fer ry que nos permitirá cruzar o Estreito de Gibraltar até 
a Espa nha. Continuação à Málaga, capital da Costa do Sol 
e o lugar onde nasceu Pablo Ruiz Picasso. Tempo livre que 
pode ser aproveitado para co nhecer o animado ambien
te noturno da cidade ou para passear pela cidade, para 
apreciar a influência das diferentes culturas que passaram 
por ela, desde a época romana até a Málaga atual, sem 
esquecer os importantes vestígios da época muçulmana. 
Continuação ao hotel. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: COSTA DO SOL - GRANADA
Café da ma nhã. Saída à Granada, entre o Mar Mediter
râneo e as monta nhas da Ser ra Nevada e assentada sobre 
os cursos dos rios Gentil e Dar ro, é sem dúvida a cidade 
que recebeu maiores elogios ao longo do tempo entre 
viajantes, geógrafos, historiadores e literários de todas 
as épocas que foram surpreendidos pela sua beleza, pela 
arte e pelos recantos que merecem a pena serem visita
dos. Visita panorâmica da cidade: percor reremos entre 
outros lugares a zona universitária, a parte moderna da 
cidade com o Palácio de Congressos, o antigo mercado, 
o interessante centro urbano que se desenvolve em tor
no da Catedral Metropolitana da Encarnação. A continuar, 
realizaremos uma visita guiada A A lhambra *, denomina
da em árabe desta forma devido a coloração dos seus mu
ros averme lhados («Qa’lat alHamra’», Castelo Verme lho), 
um dos símbolos mais importantes da Espa nha muçul
mana, com uma situação estratégica privilegiada. Foi o 
lugar de residência da dinastia nazari até sua expulsão da 
Espa nha pelos Reis Católicos. Durante essa visita pode
remos descobrir todos seus segredos, suas lendas, suas 
tor res, suas fontes, suas salas, seus pátios e jardins que 
 lhe transportarão a uma época legendária. (A ordem das 
visitas pode ser alterada em função do horário de entrada 
A A lhambra). Acomodação.

* Devido às atuais restrições na entrada para visitar ao 
interior da Alhambra, eventualmente se substituirá pela 
visita guiada ao interior da Catedral e a tumba dos Reis 
Católicos.

QUARTA-FEIRA: GRANADA - MADRI (*)
Café da ma nhã. Saída em direção ao passo da monta nha de 
Despeñaper ros, antigo local de bandoleiros, que une a An
daluzia com a CastelaMancha, e ter ras por onde se desen 
volve a obra prima da língua caste lhana: Dom Quixote da 
Mancha. Chegada em Madri. Acomodação.

(*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto 
será realizado em minivan ou em trem, incluindo sempre 
o traslado entre o hotel e a estação de trem e viceversa.

QUINTA-FEIRA: MADRI 
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioría dos hotéis) 
· Refeições: 10

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Madri 
· Panorâmica de Sevi lha 
· Panorâmica de Fez 
· Panorâmica de Mar rakech 
· Panorâmica de Casablanca 
· Mesquita Hasan II de Casablanca 
· Panorâmica de Rabat 
· Panorâmica de Granada  
· Visita A A lhambra

Outros lugares comentados pelo nosso guia
· Mérida · Costa do Sol · Asilah · Erfoud · Gargantas do 
Todgha · Ouarzazate · Kasbah de Ait Be nhaddou 
· Tizi’n.Tichka

Portaq de BaB el KeBir · raBat Erfoud

MARROCOS

1

Madri

Fez

Ouarzazate

Marrakech

Rabat

3 + 1

2

1
2

1

Sevilha

Málaga

Granada
2

1
1

ESPANHA

 Mérida

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Madri Leonardo Madri Center Cidade 3*S 
 Rafael Ventas Cidade 4* 
 Novotel Puente de la Paz Cidade 4* 
 Weare Chamartín Cidade 4* 
 Ac Cuzco Cidade 4*
Sevilha Silken AlAndalus Palace Cidade 4* 
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Fez Menzeh Zalagh Centro 4* 
 Zalagh Parc Palace Cidade 5*
Erfoud El Ati Cidade 4* 
 Xaluca Erfoud Cidade 4*
Ouarzazate Dar Chamaa Cidade 4* 
 Karam Palace Centro 4* 
 Riad Ksar Ighnda Cidade 4*
Marrakech Zalagh Kasbah Centro 4*
Rabat Le Rive Centro 4* 
 Hotel Farah Rabat Centro 5*
Málaga Tryp Málaga Alameda Cidade 4* 
 Silken Puerta Málaga Cidade 4*
Granada Saray Cidade 4* 
 Abba Granada Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 15 MAI / 18 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8042 Madri  Madri
Seleção 17 10 2.755 3.620
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ST8043  
ESPANHA E MARROCOS

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8043 19 12 3.210 $

TERÇA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

QUARTA-FEIRA: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Restante do dia 
livre para descobrir os recantos desta maravi lhosa cidade.  
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Visita panorâmica da capital do Reino 
da Espa nha, cidade cheia de contrastes, onde, juntamen
te com o nosso guia local, co nheceremos as Praças de 
Cibeles, de Espa nha e de Netuno, a Grande Via, a Rua ma
yor, o exterior da Praça de Touros de Ventas, a Rua Alcalá, 
o Passeio do Prado, o Passeio da Caste lhana, etc. Tarde 
livre para percor rer as numerosas zonas comerciais da ci
dade ou descansar em alguma das numerosas “ter razas” 
da cidade. Pela noite, poderá assistir opcionalmente a um 
espetáculo de flamenco, onde co nheceremos as raízes 
musicais da arte espa nhola. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da ma nhã. Dia livre. Se desejar possibilidade de rea
lizar uma visita completa opcional a Toledo, cuja riqueza 
cultural vem marcada pelo exemplo de convivência que 
existiu nesta cidade entre as civilizações Cristiana, Hebrai
ca e Muçulmana. Realizaremos um percor rido em ônibus 
pelo perímetro da cidade, onde teremos uma magnífica 
vista geral do seu patrimônio artístico e passearemos por 
suas ruelas e praças mais simbólicas, incluindo entrada ao 
interior da Catedral, considerada como uma das obras pri
mas da arte espa nhola. Acomodação.

SÁBADO: MADRI - MÉRIDA - SEVI LHA
Café da ma nhã. Saída para Mérida, um dos lugares mais 
importantas da Espa nha durante a ocupação Romana da 
Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto em 25 
a.C. com o nome de Emérita Augusta e declarada Patri
mônio da Humanidade pela UNESCO em 1993, devido 
ao seu importante conjunto arqueológico e monumental. 
Tempo livre para co nhecer seus vestígios romanos, onde 
se destaca o seu teatro com uma excelente acústica e 
ainda em funcionamento nos dias atuais. Continuação 
à Sevi lha, cidade cheia de contrastes, com um dos cen
tros históricos mais explêndidos da Europa e que possui 
maravi lhosas obras de arte que marcam as diferentes cul
turas que passaram pela cidade. Jantar e acomodação.

DOMINGO: SEVI LHA
Café da ma nhã. Pela ma nhã visita panorâmica da cida
de: Praça da Espa nha, situada no coração do co nhecido 
Parque Maria Luisa e construída devido a Exposição Uni
versal de 1929, Bair ro da Santa Cruz onde se encontrava 

o bair ro judeu até a sua expulsão da Espa nha e hoje em 
dia um dos bair ros mais característicos da cidade, com 
seus calçadões e suas praças, o exterior da Giralda, tor re 
que representa o maior exponente da cultura Almohade 
proveniente do norte da África, cultura que fez com que a 
cidade se convertesse, depois da der rota de Córdoba, em 
um centro cultural e artístico mais importante da Espa
nha Muçulmana e símbolo também da Espa nha Cristiana, 
quando em Sevi lha, devido ao comércio que se desenvol
veu com a América no século XVI, se realizaram impor
tantes obras arquitetônicas, entre as quais se destacam 
o acabamento da tor re em estilo renascentista, etc. Tarde 
livre a sua disposição para continuar passeando e desfru
tando desta preciosa cidade. Se desejar, poderá realizar 
um passeio opcional em barco pelo rio Guadalquivir e 
assistir a um típico espetáculo folclórico, onde através da 
dança e da música co nheceremos a essência do povo an
daluz. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: SEVI LHA - ESTREITO DE GIBRALTAR - ASILAH - FEZ 
Café da ma nhã. Saída para o Estreito de Gibraltar, para 
realizar uma agradável travessía em fer ry, que permitirá 
mudar de continente em alguns minutos, indo desde a 
Europa até a África. Chegada ao porto de Tânger, onde 
começaremos uma viagem surpreendente por Mar rocos, 
que nos levará a um mundo exótico, aco lhedor e mágico, 
o qual será sempre lembrado. Continuação à Asilah, boni
to povoado mari nheiro, com tempo livre para passear por 
sua pequena medina, branca e azul, e bordear as mura
lhas construídas pelos Almôades e que séculos mais tarde 
foi fortificada pelos portugueses, que ocuparam a cidade 
durante um século. Continuação à Fez, capital religiosa de 
Mar rocos. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: FEZ
Café da ma nhã. Visita panorâmica para co nhecer, entre 
outros lugares, as portas do Palácio Real, o bair ro judeu 
ou Mellah, a porta de Bab Jeloud, até chegar à grandiosa 
medina, ou cidade antiga. A visita a medina será realizada 
cami nhando entre as suas ruas, que parecem um labirinto 
e resultavam invencíveis aos antigos invasores. Mil cheiros, 
sons e sabores unemse para provocar nos seus visitan
tes uma volta ao passado. Almoço. Continuação da visita 
pela tarde, com tempo livre para passear ou para realizar 
compras na cidade mais artesanal do país. Pela noite, se 
desejar, poderá realizar opcionalmente um jantar espetá
culo num antigo palacete. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FEZ - ATLAS MÉDIO - ERFOUD
Café da ma nhã. Saída ao sul do país, passando pelo Atlas 
Médio, onde encontraremos a incrível cidade de Ifrane, 
criada pelos franceses em 1930 como destino de férias, 
com lagos, parques e casas em estilo alpino, sendo co
nhecida como “a Suíça de Mar rocos”, e durante o inverno 
é o lugar favorito da alta sociedade mar roquina para a 
prática do esqui. Também passaremos por Azrou, impor
tante centro de artesanato do país. Parada em Midelt para 
o almoço. Continuação pelo vale de Ziz, onde se encontra
va a legendária Sijilmassa, que foi uma importante escala 

para as caravanas nas rotas que ligavam o Mediter râneo 
com o centro da África, atravessando o deserto do Sahara. 
Chegada em Erfoud. Jantar e acomodação.

Opcional: Jantar e acomodação em Jaimas (Tendas).

QUINTA-FEIRA: ERFOUD - GARGANTAS DO TODGHA - 
OUARZAZATE
Café da ma nhã. Excursão opcional em car ros 4x4 para 
aproveitar o ama nhecer sobre as dunas de Merzouga. 
Café da ma nhã e saída em direção ao Oásis de Tinghir, 
parando num lugar digno de grandes aventureiros pela 
beleza natural do local, as Gargantas do Todgha, as quais 
nos rodeiam paredes de argila que chegam a atingir, em 
seu ponto mais alto, 300 metros de altura, com uma lar
gura menor de 10 metros. Por elas passam o rio Todgha, 
de água cristalina, que se utilizou tradicionalmente para 
regar os campos de palmeiras, amendoeiras e oliveiras 
dos oásis. Também terá a oportunidade de ver como vi
vem os nômadas das monta nhas, como pastores de ca
bras. Continuação até Ouarzazate, pela estrada das Mil 
Kasbahs, majestuosas fortificações e cidadelas de adobe 
espa lhadas pelo deserto, símbolo de um passado esplen
dor. Jantar e acomodação num hotel.

SEXTA-FEIRA: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT-BEN-HADDOU - 
GRANDES ATLAS - MAR RAKECH
Café da ma nhã. Depois de uma breve visita de Ouarzaza
te, continuaremos nosso cami nho passando junto às Kas
bahs de Taourit e Tifeltour, para visitar AïtBenHaddou, 
onde co nheceremos a Kasbah mais famosa do Mar rocos, 
declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 
1987, e que tem servido como cenário para muitos filmes, 
como por exemplo: Lawrence da Arábia, A Jóia do Nilo, 
Asterix e Cleópatra, Gladiador, Alexandre, etc. A Kasbah 
se fez forte e poderosa no período das caravanas comer
ciais que chegavam desde outros pontos da África e ne
cessariamente deviam atravessar o Grande Atlas, o qual 
cruzaremos através do passo de Tizi n’Tichka, onde a ari
dez do ter reno, a dureza do clima e o pastoreio excessivo 
não tem permitido o nascimento de grandes extensões 
de bosques, como no Atlas Médio, e a sua paisagem está 
formada por ermas ladeiras nas que surgem povoados da 
mesma cor que a ter ra, que  lhe dão um caráter especial 
e único. Chegada emMar rakech, Cidade Imperial e capital 
do Sul do Mar rocos. Jantar e acomodação.

SÁBADO: MAR RAKECH
Café da ma nhã. Visita panorâmica: os jardins da Menara, 
o minarete de Koutoubia, o Palácio da Bahia, as Tumbas 
Saadies, um dos lugares mais visitados de Mar rocos. Da
tam de finais do século XVI, e nelas estão enter rados os 
membros da dinastía saadí e também seus serventes e 
guer reiros. A visita terminará na praça de Jemaa el Fna, 
coração da cidade e a me lhor representação da vida co
tidiana de Mar rakech, rodeada por mercados cheios de 
aromas e cores nos que vivem e traba lham os diferentes 
grêmios da Medina: os fer reiros, os tintureiros, os nego
ciantes de couro natural e especiarias, e onde se misturam 

Deserto Do erg Chebbi · Merzouga
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mi lhares de perfumes, etc. Regresso ao hotel. Almoço. 
Tarde livre. Se desejar, poderá assistir opcionalmente a um 
jantar espetáculo folclórico com atividades equestres no 
famoso restaurante “Chez Ali”. Acomodação.

DOMINGO: MAR RAKECH - CASABLANCA - RABAT 
Café da ma nhã. Saída para Casablanca. Visita panorâmica 
da cidade, a qual co nheceremos os lugares mais interes
santes da mesma, como por exemplo o Boulervard Cor
niche ou a Praça das Nações Unidas, etc. Co nheceremos 
também o interior da Mesquita de Hassan II, impressio
nante obra arquitetônica, inaugurada em 1993, coincidin
do com o dia de nascimento do profeta Maomé. Para sua 
construção traba lharam mais de 10.000 artesãos, utilizan
do todo o tipo de materiais, como o mármore, granito, 
madeira, mosaicos, gesso, etc. Possui um aforo para mais 
de 100.000 crentes, sendo uns 80.000 no pátio exterior 
e 25.000 em seu interior. Pode ser visto desde todos os 
pontos da cidade, com um minarete de 200 metros de 
altura, que faz com que esta mesquita seja o templo 
muçulmano mais alto do mundo e o segundo maior em 
dimensões e capacidade após a Meca. Continuação para 
Rabat, capital do Mar rocos, elegante cidade que combina 
a tradição do país com a influência da cultura europeia. 
Visita das portas exteriores do palácio Real, o Mausoléu 
de Mohamed V, a tor re de Hassan e as ruínas Oudayas. 
Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: RABAT - ESTREITO DE GIBRALTAR - MÁLAGA 
(COSTA DO SOL)
Café da ma nhã. Saída ao porto de Tânger Med, para pegar 
o fer ry que nos permitirá cruzar o Estreito de Gibraltar até 
a Espa nha. Continuação à Málaga, capital da Costa do Sol 
e o lugar onde nasceu Pablo Ruiz Picasso. Tempo livre que 
pode ser aproveitado para co nhecer o animado ambien
te noturno da cidade ou para passear pela cidade, para 
apreciar a influência das diferentes culturas que passaram 
por ela, desde a época romana até a Málaga atual, sem 
esquecer os importantes vestígios da época muçulmana. 
Continuação ao hotel. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: COSTA DO SOL - GRANADA
Café da ma nhã. Saída à Granada, entre o Mar Mediter
râneo e as monta nhas da Ser ra Nevada e assentada so
bre os cursos dos rios Gentil e Dar ro. Visita panorâmica 
da cidade: percor reremos entre outros lugares a zona 
universitária, a parte moderna da cidade com o Palácio 
de Congressos, o antigo mercado, o interessante centro 
urbano que se desenvolve em torno da Catedral Metropo
litana da Encarnação. A continuar, realizaremos uma visita 
guiada A A lhambra *, denominada em árabe desta forma 
devido a coloração dos seus muros averme lhados («Qa’lat 
alHamra’», Castelo Verme lho), um dos símbolos mais 
importantes da Espa nha muçulmana, com uma situação 
estratégica privilegiada em frente aos bair ros de Albaicín 
e de Alcazaba. Foi o lugar de residência da dinastia nazari 
até sua expulsão da Espa nha pelos Reis Católicos. Duran
te essa visita poderemos descobrir todos seus segredos, 
suas lendas, suas tor res, suas fontes, suas salas, seus pá

tios e jardins que  lhe transportarão a uma época legendá
ria. (A ordem das visitas pode ser alterada em função do 
horário de entrada A A lhambra). Acomodação.

* Devido às atuais restrições na entrada para visitar ao 
interior da Alhambra, eventualmente se substituirá pela 
visita guiada ao interior da Catedral e a tumba dos Reis 
Católicos.

QUARTA-FEIRA: GRANADA - ALICANTE - VALENÇA
Café da manhã. Saída em direção a Costa do Mediterrâ
neo para chegar a Alicante, uma das cidades mais acol
hedoras do Levante espanhol, onde conheceremos seu 
maravilhoso passeio maritimo, conhecido como a “Ex
planada das Palmeiras”. Almoço e visita panorâmica da 
cidade, para conhecer seus recantos mais característicos e 
desfrutaremos das vistas panorâmicas que se tem desde 
a zona do Castelo de Santa Barbara, que domina a cida
de. Continuação até Valença, terceira cidade da Espan
ha e conhecida internacionalmente pela celebração das 
festas dos fogos “Las Fallas” e que representa o espirito 
mediterrâneo. Nesta cidade encontraremos o contras
te das tradições com uma cidade em pleno processo de 
modernização, colocandoa na vanguarda da arquitetura 
contemporânea europeia. Jantar e acomodação. 

QUINTA-FEIRA: VALENÇA - BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos o 
centro histórico, um dos mais extensos e importantes da 
Espanha, testemunha do auge da cidade do século XV: 
as Torres de Quart e Serranos com as vielas do bairro del 
Carmen, a Catedral e a torre do Miguelete, a Lonja e tam
bém visitaremos os lugares mais importantes da Valença 
modernista e a Valença do século XXI, com construções 
tão importantes como a espetacular Cidade das Artes e 
Ciências, realizada pelos arquitetos Santiago Calatrava e 
Felix Candela. Saída beirando o Mediterrâneo até Barce
lona. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Após o café da manhã, visita panorâmica: a Praça Cata
lunha, a Avenida Las Ramblas, e a inacabada igreja Sagra
da Família, do arquiteto modernista Antoni Gaud, a colina 
de Montjuïc, etc. Resto do dia livre, ou visita opcional para 
conhecer o Bairro Gótico, com labirínticas ruas medievais 
e lindas construções erguidas principalmente nos séculos 
14 e 15. A parada seguinte é no Parque Güell, que tem 
status de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e 
foi projetado por Gaudí, e o passeio termina no ”Pueblo 
Español”, museu ao ar livre construído para a Exposição 
Universal de 1929, com réplicas da arquitetura típica de 
várias regiões espanholas, como palácios, praças, casas 
senhoriais e oficinas de artesãos. Ali o cliente degusta 
uma deliciosa taça de champanhe. Acomodação. 

SÁBADO: BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de 
origem. Fim dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da ma nhã (Buffet na maioría dos hotéis) 
· Refeições: 12 

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmicas de Madri, Sevilha, Fez, Marrakech 
e Casablanca · Mezquita Hasan II de Casablanca · 
Panorâmicas de Rabat e Granada · Visita da Alhambra, 
Alicante, Valença e Barcelona 

Outros lugares comentados pelo nosso guia
· Asilah 
· Erfoud 
· Gargantas del Todra 
· Ouarzazate 
· Kasbah de Ait Benhaddou 
· Tizi’n.Tichka 
· Mérida 
· Costa do Sol

Torre de MigueleTe · Valência Erfoud

MARROCOS

1

Madri

Fez

Ouarzazate

Marrakech

Rabat

3

2

1
2

1

Sevilha

Málaga

Granada

Valença

Barcelona

2

1
1

1

2

ESPANHA

 Mérida

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Madri Leonardo Madri Center Cidade 3*S 
 Rafael Ventas Cidade 4* 
 Novotel Puente de la Paz Cidade 4*
Sevilha Silken AlAndalus Palace Cidade 4* 
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Fez Menzeh Zalagh Centro 4* 
 Zalagh Parc Palace Cidade 5*
Erfoud El Ati Cidade 4* 
 Xaluca Erfoud Cidade 4*
Ouarzazate Dar Chamaa Cidade 4* 
 Karam Palace Centro 4* 
 Riad Ksar Ighnda Cidade 4*
Marrakech Zalagh Kasbah Centro 4*
Rabat Le Rive Centro 4* 
 Hotel Farah Rabat Centro 5*
Málaga Tryp Málaga Alameda Cidade 4* 
 Silken Puerta Málaga Cidade 4*
Granada Saray Cidade 4* 
 Abba Granada Cidade 4*
Valença Acteón Cidade 4* 
 Silken Puerta Valença Cidade 4*
Barcelona Tryp Apolo Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4* 
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 15 MAI / 18 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8043 Madri  Barcelona
Seleção 19 12 3.210 4.190
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ST8045

LISBOA, MAR ROCOS E ESPA NHA

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8045 20 13 3.415 $

QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em voo com destino a Europa.

QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada em bonita capital portuguesa, porta de entrada 
a Europa nesta viagem. Traslado ao hotel e restante do 
dia livre para começar a co nhecer a bela Lisboa. Jantar 
e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA 
Café da ma nhã. Visita panorâmica: o Mosteiro dos Jerôni
mos, a Tor re de Belém, o Monumento aos Descobridores, 
as Praças do Comércio, do Rossio e do Marques de Pom
bal, o Rio Tejo, etc. Saída à Estoril, e parada junto ao cas
sino e seus jardins. Em seguida, pela costa chegaremos a 
Cascais, tempo livre e continuação pela Ser ra até a bela ci
dade de Sintra, onde visitaremos o Palácio Nacional, com 
tempo livre para co nhecer a cidade. Regresso a Lisboa. 
Pela noite, jantar opcional para co nhecer o típico folclore 
de Portugal, o Fado, acompa nhado da me lhor gastrono
mia do país. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - SEVI LHA
Café da ma nhã. Saída para Mérida, um dos lugares mais 
importantas da Espa nha durante a ocupação Romana da 
Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto em 25 
a.C. com o nome de Emérita Augusta e declarada Patri
mônio da Humanidade pela UNESCO em 1993, devido 
ao seu importante conjunto arqueológico e monumental. 
Tempo livre para co nhecer seus vestígios romanos, onde 
se destaca o seu teatro com uma excelente acústica e 
ainda em funcionamento nos dias atuais. Continuação à 
Sevi lha. Jantar e acomodação.

DOMINGO: SEVI LHA
Café da ma nhã. Pela ma nhã visita panorâmica da cida
de: Praça da Espa nha, situada no coração do co nhecido 
Parque Maria Luisa e construída devido a Exposição Uni
versal de 1929, Bair ro da Santa Cruz onde se encontrava 
o bair ro judeu até a sua expulsão da Espa nha e hoje em 
dia um dos bair ros mais característicos da cidade, com 
seus calçadões e suas praças, o exterior da Giralda, tor re 
que representa o maior exponente da cultura Almohade 
proveniente do norte da África, cultura que fez com que a 
cidade se convertesse, depois da der rota de Córdoba, em 
um centro cultural e artístico mais importante da Espa
nha Muçulmana e símbolo também da Espa nha Cristiana, 
quando em Sevi lha, devido ao comércio que se desenvol
veu com a América no século XVI, se realizaram impor
tantes obras arquitetônicas, entre as quais se destacam 
o acabamento da tor re em estilo renascentista, etc. Tarde 
livre a sua disposição para continuar passeando e desfru
tando desta preciosa cidade. Se desejar, poderá realizar 

um passeio opcional em barco pelo rio Guadalquivir e 
assistir a um típico espetáculo folclórico, onde através da 
dança e da música co nheceremos a essência do povo an
daluz. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: SEVI LHA - ESTREITO DE GIBRALTAR - ASILAH 
- FEZ 
Café da ma nhã. Saída para o Estreito de Gibraltar, para 
realizar uma agradável travessía em fer ry, que permitirá 
mudar de continente em alguns minutos, indo desde a 
Europa até a África. Chegada ao porto de Tânger, onde 
começaremos uma viagem surpreendente por Mar rocos, 
que nos levará a um mundo exótico, aco lhedor e mágico, 
o qual será sempre lembrado. Continuação à Asilah, boni
to povoado mari nheiro, com tempo livre para passear por 
sua pequena medina, branca e azul, e bordear as mura
lhas construídas pelos Almôades e que séculos mais tarde 
foi fortificada pelos portugueses, que ocuparam a cidade 
durante um século. Continuação à Fez, capital religiosa de 
Mar rocos. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: FEZ
Café da ma nhã. Visita panorâmica de dia completo para 
co nhecer, entre outros lugares, as portas do Palácio Real, 
o bair ro judeu ou Mellah, a porta de Bab Jeloud, até 
chegar à grandiosa medina, ou cidade antiga. A visita a 
medina será realizada cami nhando entre as suas ruas, 
que parecem um labirinto e resultavam invencíveis aos 
antigos invasores. Mil cheiros, sons e sabores unemse 
para provocar nos seus visitantes uma volta ao passado. 
Almoço. Continuação da visita pela tarde, com tempo li
vre para passear ou para realizar compras na cidade mais 
artesanal do país. Pela noite, se desejar, poderá realizar 
opcionalmente um jantar espetáculo num antigo palacete. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FEZ - ATLAS MÉDIO - ERFOUD
Café da ma nhã. Saída ao sul do país, passando pelo Atlas 
Médio, onde encontraremos a incrível cidade de Ifrane, 
criada pelos franceses em 1930 como destino de férias, 
com lagos, parques e casas em estilo alpino, sendo co
nhecida como “a Suíça de Mar rocos”, e durante o inverno 
é o lugar favorito da alta sociedade mar roquina para a 
prática do esqui. Também passaremos por Azrou, impor
tante centro de artesanato do país. Parada em Midelt para 
o almoço. Continuação pelo vale de Ziz, onde se encon
trava a antiga e legendária cidade de Sijilmassa, que foi 
uma importante escala para as caravanas nas rotas que 
ligavam o Mediter râneo com o centro da África, atraves
sando o deserto do Sahara. Chegada em Erfoud. Jantar e 
acomodação.

Opcional: Jantar e acomodação em Jaimas (Tendas).

QUINTA-FEIRA: ERFOUD - GARGANTAS DO TODGHA - 
OUARZAZATE
Se desejar, poderá realizar uma interessantíssima excur
são opcional em car ros 4x4 para aproveitar o ama nhecer 
sobre as dunas de Merzouga. Café da ma nhã e saída em 

direção ao Oásis de Tinghir, parando num lugar digno de 
grandes aventureiros pela beleza natural do local, as Gar
gantas do Todgha, as quais nos rodeiam paredes de argila 
que chegam a atingir, em seu ponto mais alto, 300 metros 
de altura, com uma largura menor de 10 metros. Por elas 
passam o rio Todgha, de água cristalina, que se utilizou 
tradicionalmente para regar os campos de palmeiras, 
amendoeiras e oliveiras dos oásis. Também terá a opor
tunidade de ver como vivem os nômadas das monta nhas, 
como pastores de cabras. Continuação até Ouarzazate, 
pela estrada das Mil Kasbahs, majestuosas fortificações e 
cidadelas de adobe espa lhadas pelo deserto, símbolo de 
um passado esplendor. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT-BEN-HADDOU - 
GRANDES ATLAS - MAR RAKECH
Café da ma nhã. Depois de uma breve visita de Ouarzaza
te, continuaremos nosso cami nho passando junto às Kas
bahs de Taourit e Tifeltour, para visitar AïtBenHaddou, 
onde co nheceremos a Kasbah mais famosa do Mar rocos, 
declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 
1987, e que tem servido como cenário para muitos filmes, 
como por exemplo: Lawrence da Arábia, A Jóia do Nilo, 
Asterix e Cleópatra, Gladiador, Alexandre, etc. A Kasbah 
se fez forte e poderosa no período das caravanas comer
ciais que chegavam desde outros pontos da África e ne
cessariamente deviam atravessar o Grande Atlas, o qual 
cruzaremos através do passo de Tizi n’Tichka, onde a ari
dez do ter reno, a dureza do clima e o pastoreio excessivo 
não tem permitido o nascimento de grandes extensões 
de bosques, como no Atlas Médio, e a sua paisagem está 
formada por ermas ladeiras nas que surgem povoados da 
mesma cor que a ter ra, que  lhe dão um caráter especial 
e único. Chegada emMar rakech, Cidade Imperial e capital 
do Sul do Mar rocos. Jantar e acomodação.

SÁBADO: MAR RAKECH
Café da ma nhã. Realizaremos uma visita panorâmica de 
Mar rakech, visitando os jardins da Menara, o minarete de 
Koutoubia, o Palácio da Bahia, as Tumbas Saadies, um dos 
lugares mais visitados de Mar rocos. Datam de finais do 
século XVI, e nelas estão enter rados os membros da di
nastía saadí e também seus serventes e guer reiros. A visi
ta terminará na praça de Jemaa el Fna, coração da cidade 
e a me lhor representação da vida cotidiana de Mar rakech, 
rodeada por mercados cheios de aromas e cores nos que 
vivem e traba lham os diferentes grêmios da Medina: os 
fer reiros, os tintureiros, os negociantes de couro natural 
e especiarias, e onde se misturam mi lhares de perfumes, 
etc. Regresso ao hotel. Almoço. Tarde livre. Se desejar, 
poderá assistir opcionalmente a um jantar espetáculo fol
clórico com atividades equestres no famoso restaurante 
“Chez Ali”. Acomodação.

DOMINGO: MAR RAKECH - CASABLANCA - RABAT 
Café da ma nhã. Saída para Casablanca. Visita panorâmica 
da cidade, a qual co nheceremos os lugares mais interes
santes da mesma, como por exemplo o Boulervard Cor
niche ou a Praça das Nações Unidas, etc. Co nheceremos 

MonuMento aos DescobriDores · Lisboa
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também o interior da Mesquita de Hassan II, impressio
nante obra arquitetônica, inaugurada em 1993, coincidin
do com o dia de nascimento do profeta Maomé. Pode ser 
vista desde todos os pontos da cidade, com um minarete 
de 200 metros de altura, que faz com que esta mesquita 
seja o templo muçulmano mais alto do mundo e o segun
do maior em dimensões e capacidade após a Meca. Con
tinuação para Rabat, capital do Mar rocos, elegante cidade 
que combina a tradição do país com a influência da cul
tura europeia. Visita das portas exteriores do palácio Real, 
o Mausoléu de Mohamed V, a tor re de Hassan e as ruínas 
Oudayas. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: RABAT - ESTREITO DE GIBRALTAR - MÁLAGA 
(COSTA DO SOL)
Café da ma nhã. Saída ao porto de Tânger Med, para pegar 
o fer ry que nos permitirá cruzar o Estreito de Gibraltar até 
a Espa nha. Continuação à Málaga, capital da Costa do Sol 
e o lugar onde nasceu Pablo Ruiz Picasso. Tempo livre que 
pode ser aproveitado para co nhecer o animado ambiente 
noturno da cidade ou para passear pela cidade. Jantar e 
acomodação.

TERÇA-FEIRA: COSTA DO SOL - GRANADA
Café da ma nhã. Saída à Granada e visita panorâmica: 
percor reremos entre outros lugares a zona universitária, 
a parte moderna da cidade com o Palácio de Congres
sos, o antigo mercado, o interessante centro urbano que 
se desenvolve em torno da Catedral Metropolitana da 
Encarnação. A continuar, realizaremos uma visita guiada 
A A lhambra *, denominada em árabe desta forma devi
do a coloração dos seus muros averme lhados («Qa’lat 
alHamra’», Castelo Verme lho), um dos símbolos mais im
portantes da Espa nha muçulmana. Foi o lugar de residên
cia da dinastia nazari até sua expulsão da Espa nha pelos 
Reis Católicos. (A ordem das visitas pode ser alterada em 
função do horário de entrada A A lhambra). Acomodação.

* Devido às atuais restrições na entrada para visitar ao 
interior da Alhambra, eventualmente se substituirá pela 
visita guiada ao interior da Catedral e a tumba dos Reis 
Católicos.

QUARTA-FEIRA: GRANADA - ALICANTE - VALENÇA
Café da ma nhã. Saída em direção a Costa do Mediter
râneo, para chegar a Alicante, uma das cidades mais 
aco lhedoras do Levante Espa nhol, onde descubriremos o 
maravi lhoso passeio marítimo co nhecido como “A Expla
nada das Palmeiras”. Almoço e visita panorâmica da cida
de, co nheceremos os seus recantos mais característicos e 
desfrutaremos das vistas panorâmicas que se têm desde 
a zona do Castelo de Santa Bárbara que domina a cida
de. Continuação até Valença, terceira cidade da Espa nha. 
Co nhecida internacionalmente pela celebração das festas 
dos fogos “Las Fallas” e que representa o espírito mediter
râneo. Onde encontraremos o contraste das tradições de 
uma cidade em pleno processo de modernização, que co
loca Valença na vanguarda da arquitetura contemporânea 
europeia. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: VALENÇA - BARCELONA
Café da ma nhã. Visita panorâmica onde co nheceremos o 
centro histórico, um dos mais extensos e importantes da 
Espa nha, testemu nho do auge da cidade no século XV: as 
Tor res de Quart e Ser ranos com as ruelas do bair ro de Car
mem, a Catedral e a tor re de Miguelete, a Lonja, também 
percor reremos os lugares mais importantes da Valença 
modernista e da Valença do século XXI, com construções 
tão importantes quanto a espetacular Cidade das Artes 
e das Ciências, realizada pelos arquitetos Santiago Cala
trava e Félix Candela. Saída beirando o Mediter râneo até 
Barcelona. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Após o café da manhã, visita panorâmica pela cidade, 
percorrendo atrativos turísticos como a Praça Catalunha, 
a Avenida Las Ramblas, e a inacabada igreja Sagrada Fa
mília, do arquiteto modernista Antoni Gaud, a colina de 
Montjuïc, etc. Resto do dia livre, ou se desejar poderá fazer 
uma visita opcional para conhecer o Bairro Gótico, com 
labirínticas ruas medievais e lindas construções erguidas 
principalmente nos séculos 14 e 15. A parada seguinte é no 
Parque Güell, que tem status de Patrimônio da Humani
dade pela UNESCO e foi projetado por Gaudí, e o passeio 
termina no ”Pueblo Español”, museu ao ar livre construí
do para a Exposição Universal de 1929, com réplicas da 
arquitetura típica de várias regiões espanholas, como 
palácios, praças, casas senhoriais e oficinas de artesãos. 
Ali o cliente degusta uma deliciosa taça de champanhe. 
Acomodação.

SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da ma nhã. Saída em direção a Madri. Chegada emca
pital da Espa nha, uma das cidades mais alegres e cosmo
politas da Europa. Restante do dia livre nesta bela cidade. 
Acomodação.

 (*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto 
será realizado em minivan ou em trem, incluindo sempre 
o traslado entre o hotel e a estação de trem e viceversa.

DOMINGO: MADRI
Café da ma nhã. Pela ma nhã, visita panorâmica desta ci
dade cheia de contrastes, onde, juntamente com o nosso 
guia local, co nheceremos as Praças de Cibeles, de Espa
nha e de Netuno, a Grande Via, a Rua mayor, o exterior da 
Praça de Touros de Ventas, a Rua Alcalá, o Passeio do Pra
do, o Passeio da Caste lhana, etc. Tarde livre ou se desejar, 
poderá realizar uma excursão opcional a cidade de Toledo, 
onde realizaremos uma completa visita panorâmica pas
seando pelas suas ruas medievais e co nheceremos a sua 
catedral gótica do século XIII. Pela noite espetáculo opcio
nal de flamenco, onde co nheceremos as raízes musicais 
da arte espa nhola. Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: MADRI 
Café da ma nhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioría dos hotéis). 
· Refeições: 13

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Lisboa · Panorâmica de Sevi lha · 
Panorâmica de Fez · Panorâmica de Mar rakech · 
Panorâmica de Casablanca · Mesquita Hasan II de 
Casablanca · Panorâmica de Rabat · Panorâmica de 
Granada · Visita A A lhambra · Panorâmica de Alicante 
· Panorâmica de Valença · Panorâmica de Barcelona · 
Panorâmica de Madri

Outros lugares comentados pelo nosso guia
· Mérida · Sintra · Cascais · Estoril · Asilah · Erfoud · 
Gargantas do Todgha · Ouarzazate · Kasbah de Ait Be
nhaddou · Tizi’n.Tichka · Costa do Sol

Loja de artesanato · Marrakech Erfoud

MARROCOS

PORTUGAL

1

Madri

Lisboa

Fez

Ouarzazate

Marrakech

Rabat

2

2

2

1
2

1

Sevilha

Málaga

Granada

Valença

Barcelona

2

1
1

1

2

ESPANHA

 Mérida

 Alicante

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Lisboa Mercure Almada Almada 4* 
 Olaias Park Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*
Sevilha Silken AlAndalus Palace Cidade 4* 
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Fez Menzeh Zalagh Centro 4* 
 Zalagh Parc Palace Cidade 5*
Erfoud El Ati Cidade 4* 
 Xaluca Erfoud Cidade 4*
Ouarzazate Dar Chamaa Cidade 4* 
 Karam Palace Centro 4* 
 Riad Ksar Ighnda Cidade 4*
Marrakech Zalagh Kasbah Centro 4*
Rabat Le Rive Centro 4* 
 Hotel Farah Rabat Centro 5*
Málaga Tryp Málaga Alameda Cidade 4* 
 Silken Puerta Málaga Cidade 4*
Granada Saray Cidade 4* 
 Abba Granada Cidade 4*
Valença Acteón Cidade 4* 
 Silken Puerta Valença Cidade 4*
Barcelona Tryp Apolo Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4* 
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
Madri Leonardo H. Madri City Center Centro 3*S 
 Weare Chamartín Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 16 MAI / 19 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8045 Lisboa  Madri
Seleção 20 13 3.415 4.450



Europa 111110 Europa

Península Ibérica · Marrocos Península Ibérica · Marrocos

ST8046

PORTUGAL, ANDALUZIA, MARROCOS E BARCELONA

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8046 23 16 3.935 $

SEXTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SÁBADO: LISBOA
Chegada na bonita capital portuguesa, porta de entrada 
da Europa e traslado ao hotel. Acomodação.

DOMINGO: LISBOA - NAZARÉ - BATA LHA - AVEIRO - PORTO
Café da ma nhã e saída para Nazaré. Tempo livre nesta 
típica cidade de pescadores, que possui uma das areias 
mais bonitas da costa portuguesa. Teremos tempo livre 
a nossa disposição para co nhecer esta bonita cidade. 
Nosso seguinte destino será Bata lha, onde teremos tem
po livre para admirar seu mosteiro, obra prima da arte 
gótica manuelino, considerado uma das sete maravi lhas 
de Portugal. Continuação à Aveiro. Tempo livre para 
co nhecer a chamada Veneza Portuguesa e, se desejar, 
poderá fazer um passeio no típico moliceiro, nome dado 
porque antigamente estas embarcações transportavam 
uma alga denominada moliço. Continuação à Porto. 
Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PORTO
Café da ma nhã. Visita panorâmica: a Praça dos Aliados, 
a Igreja Sé da Lapa, edifício de estrutura românica. Dos 
séculos XII e XIII, que sofreu grandes remodelações no 
período bar roco, visitaremos seu interior para co nhecer 
o mausoléu onde se encontra o coração de D. Pedro 
I do Brasil e IV de Portugal, etc. Também visitaremos 
uma adega de vi nhos do Porto e realizaremos um pas
seio em barco pelo Rio Douro, de onde co nheceremos 
as pontes mais importantes: Freixo, Dona Maria II, São 
João, do Infante, Luis I e a Ar rábida. Tarde livre ou, se 
desejar, poderá fazer uma excursão opcional a Braga 
onde, com nosso guia local, visitaremos seu belíssimo 
centro histórico. Também visitaremos o Bom Jesus, 
com sua escada bar roca, segundo centro religioso mais 
importante de Portugal depois de Fátima, e que subire
mos no teleférico mais antigo da Europa. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PORTO - GUIMARÃES - VALE DO DOURO CENTRAL - 
VILA REAL - COIMBRA
Café da ma nhã. Saída para Guimarães, berço do país, e 
segundo a tradição, em seu castelo nasceu no século XII, 
Alfonso Enriquez, primeiro rei de Portugal. Tempo livre 
para co nhecer seu centro histórico declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, com seu labirinto de cal
çadões, muito bem conservados e de aspecto medieval. 
Continuação à Vila Real, cidade portuguesa fundada por 
agricultores e pastores para criar um lugar próximo para 
se morar, por causa das co lheitas. Visitaremos o Solar de 
Mateus, onde se produz o vi nho com o mesmo nome, ro
deado de vi nhedos e jardins, com uma grande variedade 

de espécie exóticas. Nossa rota continuará pelo Vale do 
Douro, entre os vi nhedos em ter raços que se estendem 
entre Pi nhão e Peso da Régua, admirando maravi lhosas 
paisagens, com colinas que atingem as margens do rio. 
Continuação à Coimbra, um dos centros universitários 
mais importantes da Europa. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: COIMBRA - FÁTIMA
Café da ma nhã. Visita panorâmica: Santa ClaraaNova, 
onde se encontra o túmulo de Santa Isabel, padroeira da 
cidade e continuaremos pela Parte Alta de Coimbra o Al
medina, onde desde o século XII viviam os aristocratas, os 
clérigos e, mais tarde, os estudantes. Co nheceremos, tam
bém, os pátios da universidade, a Capela de São Miguel e 
a Biblioteca Joanina, para continuar passeando pela Parte 
Baixa, zona do comércio, os artesãos e os bair ros ao longo 
do rio. Continuação à Fátima, cidade muito co nhecida no 
mundo depois da aparição que a Virgem realiza a partir 
do dia 13 de maio de 1917 às três crianças pastori nhas per
to da Cova da Iria. Desde então, mi lhares de peregrinos 
e visitantes de todo o mundo vêm visitar a Capela das 
Aparições, construída em 1919. Tempo livre para co nhecer 
este importante centro mariano. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Café da ma nhã. Saída para Tomar, a cidade dos templá
rios, um lugar mágico, transbordante de uma maravi lhosa 
arquitetura e de uma grande importância histórica, onde 
teremos a oportunidade de co nhecer o Castelo  Conven
to do Cristo, declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO e que nos fará sentir mais próximos da história 
dos Cavaleiros Templários e da época da exploração ma
rítima portuguesa, pois temos de levar em consideração 
que Tomar foi a casa de Enrique o Navegador, que impul
sionou as explorações até o Novo Mundo. Nosso próximo 
destino será Óbidos. Tempo livre nessa cidade cheia de 
encantos, que passear por suas ruas é como voltar no tem
po de lenda. Continuação à Lisboa. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Café da ma nhã. Visita panorâmica: O Mosteiro dos Jerô
nimos, a Tor re de Belém, o Monumento aos Descobrido
res, as Praças do Comércio, do Rossio e do Marquês de 
Pombal, o Rio Tejo, etc. Saída para Estoril, realizando uma 
parada na zona mais interessante deste povoado, junto ao 
Cassino e seus jardins. Posteriormente, pela costa, chega
remos à Cascais. Tempo livre para passear por suas ruas. 
Continuação pela ser ra até a bela Sintra, onde visitaremos 
o Palácio Nacional e tempo livre para co nhecer a cidade. 
Retorno à Lisboa e resto do dia livre. Pela noite, você po
derá realizar uma excursão, opcional, onde co nhecerá o 
típico folclore de Portugal, o Fado, acompa nhado da me
lhor gastronomia do país. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - SEVI LHA
Café da ma nhã. Saída para Mérida. Tempo livre para co
nhecer seu legado, onde se destaca seu teatro de exce
lente acústica e ainda em funcionamento nos dias atuais. 
Continuação à Sevi lha, cidade cheia de contrastes, que 

possui maravi lhosas obras de arte que marcam as diferen
tes culturas que por ali passaram. Jantar e acomodação.

DOMINGO: SEVI LHA
Café da ma nhã. Visita panorâmica: Praça da Espa nha, si
tuada no Parque de Maria Luísa e construída para a Expo
sição Universal de 1929, Bair ro de Santa Cruz, o exterior da 
Giralda, etc. Se desejar, terá a possibilidade de realizar um 
passeio em barco pelo rio Guadalquivir e assistir a um típi
co espetáculo folclórico, onde através da dança e da mú
sica, co nhecerá a essência dos andaluzes. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: SEVI LHA - ESTREITO DE GIBRALTAR - ASILAH - FEZ 
Café da ma nhã. Saída para o Estreito de Gibraltar, para 
realizar uma agradável travessía em fer ry, que permitirá 
mudar de continente em alguns minutos, indo desde a 
Europa até a África. Chegada ao porto de Tânger, onde 
começaremos uma viagem surpreendente por Mar rocos, 
que nos levará a um mundo exótico, aco lhedor e mágico, 
o qual será sempre lembrado. Continuação à Asilah, boni
to povoado mari nheiro, com tempo livre para passear por 
sua pequena medina, branca e azul, e bordear as mura
lhas construídas pelos Almôades e que séculos mais tarde 
foi fortificada pelos portugueses, que ocuparam a cidade 
durante um século. Continuação à Fez, capital religiosa de 
Mar rocos. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: FEZ
Café da ma nhã. Visita panorâmica: as portas do Palácio 
Real, o bair ro judeu ou Mellah, a porta de Bab Jeloud, até 
chegar à grandiosa medina, ou cidade antiga. Mil cheiros, 
sons e sabores unemse para provocar nos seus visitan
tes uma volta ao passado. Almoço. Continuação da visita 
pela tarde, com tempo livre para passear ou para realizar 
compras na cidade mais artesanal do país. Pela noite, se 
desejar, poderá realizar opcionalmente um jantar espetá
culo num antigo palacete. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FEZ - ATLAS MÉDIO - ERFOUD
Café da ma nhã. Saída ao sul do país, passando pelo Atlas 
Médio, onde encontraremos a incrível cidade de Ifrane, 
criada pelos franceses em 1930 como destino de férias, 
com lagos, parques e casas em estilo alpino, sendo co
nhecida como “a Suíça de Mar rocos”. Também passare
mos por Azrou, importante centro de artesanato do país. 
Parada em Midelt e almoço. Continuação pelo vale de Ziz, 
onde se encontrava Sijilmassa, que foi uma importante 
escala para as caravanas nas rotas que ligavam o Mediter
râneo com o centro da África, atravessando o deserto do 
Sahara. Chegada em Erfoud. Jantar e acomodação.

Opcional: Jantar e acomodação em Jaimas (Tendas).

QUINTA-FEIRA: ERFOUD - GARGANTAS DO TODGHA - OUARZAZATE
Café da ma nhã. Excursão opcional em car ros 4x4 para 
aproveitar o ama nhecer sobre as dunas de Merzouga. 
Café da ma nhã e saída em direção ao Oásis de Tinghir, 
parando num lugar digno de grandes aventureiros pela 
beleza natural do local, as Gargantas do Todgha, as quais 

Praça Bou Jeloud e Porta BaB Chorfa · fez
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nos rodeiam paredes de argila que chegam a atingir, em 
seu ponto mais alto, 300 metros de altura, com uma lar
gura menor de 10 metros. Continuação até Ouarzazate, 
pela estrada das Mil Kasbahs, majestuosas fortificações e 
cidadelas de adobe espa lhadas pelo deserto, símbolo de 
um passado esplendor. Jantar e acomodação num hotel.

SEXTA-FEIRA: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT-BEN-HADDOU - 
GRANDES ATLAS - MAR RAKECH
Café da ma nhã. Depois de uma breve visita de Ouarza
zate, continuação para visitar AïtBenHaddou, onde co
nheceremos a Kasbah mais famosa do Mar rocos, decla
rada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1987, e 
que tem servido como cenário para muitos filmes, como 
por exemplo: Lawrence da Arábia, A Jóia do Nilo, Asterix 
e Cleópatra, Gladiador, Alexandre, etc. Continuação para o 
Grande Atlas, o qual cruzaremos através do passo de Tizi 
n’Tichka. Chegada em Mar rakech. Jantar e acomodação.

SÁBADO: MAR RAKECH
Café da ma nhã. Visita panorâmica: os jardins da Menara, 
o minarete de Koutoubia, o Palácio da Bahia, as Tumbas 
Saadies. A visita terminará na praça de Jemaa el Fna, 
coração da cidade e a me lhor representação da vida co
tidiana de Mar rakech, rodeada por mercados cheios de 
aromas e cores nos que vivem e traba lham os diferentes 
grêmios da Medina. Regresso ao hotel. Almoço. Tarde li
vre. Se desejar, poderá assistir opcionalmente a um jantar 
espetáculo folclórico com atividades equestres no famoso 
restaurante “Chez Ali”. Acomodação.

DOMINGO: MAR RAKECH - CASABLANCA - RABAT 
Café da ma nhã. Saída para Casablanca. Visita panorâmica: 
Boulervard Corniche ou a Praça das Nações Unidas, etc. 
Co nheceremos também o interior da Mesquita de Hassan 
II, impressionante obra arquitetônica, inaugurada em 1993, 
coincidindo com o dia de nascimento do profeta Maomé. 
Pode ser vista desde todos os pontos da cidade, com um 
minarete de 200 metros de altura, que faz com que esta 
mesquita seja o templo muçulmano mais alto do mundo 
e o segundo maior em dimensões e capacidade após a 
Meca. Continuação para Rabat, capital do Mar rocos, ele
gante cidade que combina a tradição do país com a in
fluência da cultura europeia. Visita das portas exteriores 
do palácio Real, o Mausoléu de Mohamed V, a tor re de 
Hassan e as ruínas Oudayas. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: RABAT - ESTREITO DE GIBRALTAR - MÁLAGA 
(COSTA DO SOL)
Café da ma nhã. Saída ao porto de Tânger Med, para pegar 
o fer ry que nos permitirá cruzar o Estreito de Gibraltar até 
a Espa nha. Continuação à Málaga, capital da Costa do Sol 
e o lugar onde nasceu Pablo Ruiz Picasso. Tempo livre que 
pode ser aproveitado para co nhecer o animado ambien
te noturno da cidade ou para passear pela cidade, para 
apreciar a influência das diferentes culturas que passaram 
por ela, desde a época romana até a Málaga atual, sem 
esquecer os importantes vestígios da época muçulmana. 
Continuação ao hotel. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: COSTA DO SOL - GRANADA
Café da ma nhã. Saída à Granada. Visita panorâmica: a 
zona universitária, o Palácio de Congressos, o antigo 
mercado, o centro urbano, a Catedral da Encarnação, etc. 
A continuar, visita guiada A A lhambra *. Durante essa vi
sita poderemos descobrir todos seus segredos, suas len
das, suas tor res, suas fontes, suas salas, seus pátios e jar
dins. (A ordem das visitas pode ser alterada em função 
do horário de entrada A A lhambra). Acomodação.

* Devido às atuais restrições na entrada para visitar ao 
interior da Alhambra, eventualmente se substituirá pela 
visita guiada ao interior da Catedral e a tumba dos Reis 
Católicos.

QUARTA-FEIRA: GRANADA - ALICANTE - VALENÇA
Café da manhã. Saída para Alicante, onde conheceremos 
seu maravilhoso passeio maritimo, conhecido como a 
“Explanada das Palmeiras”. Almoço e visita panorâmica 
para conhecer seus recantos e desfrutaremos das vistas 
panorâmicas que se tem desde a zona do Castelo de 
Santa Barbara, que domina a cidade. Continuação até Va
lençaconhecida internacionalmente pela celebração das 
festas dos fogos “Las Fallas”. Jantar e acomodação. 

QUINTA-FEIRA: VALENÇA - BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: as Torres de Quart e 
Serranos com as vielas do bairro del Carmen, a Catedral 
e a torre do Miguelete, a Lonja e também visitaremos 
os lugares mais importantes da Valença modernista e a 
Valença do século XXI, com construções como a espeta
cular Cidade das Artes e Ciências, realizada pelos arqui
tetos Santiago Calatrava e Felix Candela. Saída beirando 
o Mediterrâneo até Barcelona. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Após o café da manhã, visita panorâmica: conhecermos 
a Praça Catalunha, a Avenida Las Ramblas, e a inacabada 
igreja Sagrada Família, a colina de Montjuïc, etc. Resto do 
dia livre, ou visita opcional para conhecer o Bairro Gótico, 
o Parque Güell, que tem status de Patrimônio da Humani
dade pela UNESCO e foi projetado por Gaudí, e o passeio 
termina no ”Pueblo Español”s. Ali o cliente degusta uma 
deliciosa taça de champanhe. Acomodação. 

SÁBADO: BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada para o 
traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de 
origem. Fim dos nossos serviços.

Pátio da alhambra · Granada Erfoud
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SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da ma nhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 16

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Porto · Passeio em barco pelo río 
Douro · Visita adegas de vinho de Porto · Panorâmicas 
de Coímbra e Lisboa · Sintra com entradas · Costa do 
Estoril e Cascais · Panorâmicas de Sevilha, Fez, Marrakech 
e Casablanca · Mesquita Hasan II de Casablanca · 
Panorâmicas de Rabat, Málaga e Granada 
· Visita da A Alhambra · Panorâmicas de Alicante, Valença 
e Barcelona

Outros lugares comentados por nosso guia 
· Mosteiro de Batalha · Nazaré · Batalha · Guimaraes · 
Aveiro · Vilareal · Solar Mateus · Vale do Douro · Fátima · 
Casteloconvento de Tomar (entrada incluida) · Óbidos · 
Mérida · Córdoba · Asilah · Erfoud · Gargantas do Todgha 
· Ouarzazate · Kasbah de Ait Benhaddou · Tizi’n.Tichka 
· Mérida · Costa do Sol

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.
Lisboa Mercure Almada Almada 4* 
 Olaias Park Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*
Porto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Novotel Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coimbra Tryp Coimbra Cidade 4* 
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4* 
 Dos Templarios Tomar 4*
Sevilha Silken AlAndalus Palace Cidade 4* 
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Fez Menzeh Zalagh Centro 4* 
 Zalagh Parc Palace Cidade 5*
Erfoud El Ati Cidade 4* 
 Xaluca Erfoud Cidade 4*
Ouarzazate Dar Chamaa Cidade 4* 
 Karam Palace Centro 4* 
 Riad Ksar Ighnda Cidade 4*
Marrakech Zalagh Kasbah Centro 4*
Rabat Le Rive Centro 4* 
 Hotel Farah Rabat Centro 5*
Málaga Tryp Málaga Alameda Cidade 4* 
 Silken Puerta Málaga Cidade 4*
Granada Saray Cidade 4* 
 Abba Granada Cidade 4*
Valença Acteón Cidade 4* 
 Silken Puerta Valença Cidade 4*
Barcelona Tryp Apolo Cidade 4* 
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4* 
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 11 MAI / 14 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8046 Lisboa  Barcelona
Seleção 23 16 3.935 5.140


