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Como todos os anos, queremos oferecer aos nossos clientes programas 
diferentes e exclusivos, fiéis à nossa filosofia de oferecer o melhor ser-
viço para que sua viagem se torne numa experiência única.

VANTAGENS EXCLUSIVAS
✽ Excursões diferentes.

✽ Programas à medida do cliente.

✽ Personalização de serviços.

✽ Vantagens exclusivas para grupos.

PROGRAMAS EM PRIVADO
Muitos dos programas que encontrará no nosso catálogo são feitos em 
serviço privado. Isto significa que é FLEXÍVEL, porque permite que exe-
cute o serviço quando e como quiser, sem a necessidade de estar sujeito 
a determinadas datas de partida ou à inscrição de um número mínimo 
de pessoas. É EXCLUSIVO, pois pode modificar o programa de acordo 
com suas necessidades. Além disso, você vai partilhar um veículo com 
outros passageiros e tanto o motorista como os guias estarão sempre 
preocupados em tornar sua viagem inesquecível. CONFORTÁVEL. O 
passeio ocorre em veículos de alta gama e em alojamentos selecionados 
para tornar sua viagem confortável e agradável.

VANTAGENS PARA GRUPOS
Com a Surland, damos a possibilidade de fazer qualquer um dos pro-
gramas que encontrará neste catálogo também para grupos, reuniões 
de trabalho, viagens familiares ou amigos ... podemos oferecer estas e 
muitas outras opções e se adaptam às suas necessidades.

Somos especialistas em rotas de vinhos, passeios gastronômicos e rotas 
pelo Caminho de Santiago, diga o que precisa, nós cuidamos do resto.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA 24 HORAS
(Unicamente para passageiros em viagem)

(34) 609 146 166
(34) 669 093 802

      mail: 24horas@surland.com

Utilizamos Whatsapp

Utilizamos Whatsapp
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 4 Especial Citypack Hotel Mayorazgo  
 
 5 Caminhos de Santiago
 6 Caminho de Santiago (Caminho francês) a pé
 7 Caminho de Santiago (Caminho português) a pé
 8 Caminho de Santiago (Caminho Primitivo) a pé
 9 Caminho de Santiago (Fisterra – Santiago) a pé
10 Caminho de Santiago em grupo       
11 Caminho de Santiago em bicicleta 
12 Caminho de Santiago Gastronômico a pé

13 Paradores
14 Rota do Caminho de Santiago 
15 Rota da Via da Prata
16 Rota do Cantábrico

17 Espanha Surpreendente         
18 Paisagens do Norte de Espanha
20 Andaluzia e Marrocos
22 Rota dos Indianos

23 Rotas do Vinho
24 Espanha Gourmet             
26 Extremadura e Andaluzia: Rota do Presunto Ibérico            
28 Ribeira do Douro e Rioja                 
30 Rueda, Toro e Ribeira do Douro                               
32 Ribeira do Douro em grupo              
34 Vinho e Arquitetura 
 
35 Trens de luxo em Espanha
36 Apresentação Trem el Transcantábrico 
38 Trem El Transcantábrico               
40 Apresentação trem Al-Andalus              
42 Trem Al-Andalus                                                

43 Rotas Espanha em ALTA VELOCIDADE
44 Barcelona, Valência e Sevilha 6 dias 
45 Levante e Andaluzia 8 dias 
46 Levante e Costa do Sol 8 dias
47 Condições gerais 

ÍNDICE 2018/19
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Especial Citypack MADRID 
HOTEL MAYORAZGO 4*

de 01.Abr.2018 a 31.Mar.2019 

R E F. H-5000

170€

2 noites

Por pessoa em duplo

80 €
Supl. Single

220€

3 noites

Por pessoa em duplo

120 €
Supl. Single

49€

Noite extra

Por pessoa em duplo

40 €
Supl. Single

185€

2 noites

Por pessoa em duplo

95 €
Supl. Single

240€

3 noites

Por pessoa em duplo

140 €
Supl. Single

56€

Noite extra

Por pessoa em duplo

47 €
Supl. Single

ESPECIAL CITYPACK HOTEL MAYORAZGO

De 01 Julho a 31 Agosto 2018 + De 01 Nov 2018 a 28 Fev 2019

Resto de datas

ESTES PREÇOS INCLUEM: 
✽ Preço mínimo 2 pax. Consultar suplemento para 1 pax viajando sozinho em single.
✽ Traslado de chegada em carro privado.
✽ Alojamento e café da manhã em hotel segundo número de noites escolhido.
✽ Madrid City tour em ônibus Hop-on Hop-off para 2 dias. 

E MUITO MAIS: 10% de desconto em departamentos selecionados do El Corte Inglés
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CAMINHOS 
DE SANTIAGO 

Programas diferentes para pedestres, ciclistas, viajantes inve-
terados, para desfrutar de uma experiência diferente.

Propomos 4 itinerários com traslados desde Santiago de 
Compostela para os pontos de partida do caminho e des-
de Santiago para o aeroporto no final do percurso e com 
transporte de bagagem entre hotel e hotel, todos os dias, 
para poder realizar sua etapa a pé sem peso extra e sem 
preocupações.

Se quer ir mais tranquilo, sugerimos 1 itinerário viajando em 
grupo com um guia acompanhante especializado que assis-
tirá durante todo o percurso.

Temos também 2 opções diferentes: O Caminho Gastronô-
mico de carro aproveitando a gastronomia do caminho e 
para os mais atletas 200 kms em 7 dias, em ... bicicleta!
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Preços não válidos para partidas que incluam estadia em Santiago durante 22-26/jul. Consultar suplemento
** O Supl. M.P. (Meia Pensão) inclui 6 jantares

DIA 01 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – SARRIA
Chegada a Santiago e traslado até Sarria. Alojamento.

DIA 02 – SARRIA – PORTOMARÍN (22 KMS)
Deixamos Sarria com direção a Portomarín onde poderá de-
gustar o licor aguardente da zona. Atravessaremos entre outros 
municípios, Barbadelo, desde onde se segue caminhando por 
uma variada paisagem de carvalhos, prados e casas de trabalho 
dispersas até Rente e Mercado da Serra. Nossa rota continua 
por Rente, Brea, Ferreiros, Rozas e Vilachá, povoação agrícola 
rural onde se encontram as ruinas do Mosteiro Loio, o ber-
ço dos Cavaleiros da Ordem de Santiago. Depois de percorrer 
muitas aldeias, chegamos à pequena localidade de Potomarín. 
Alojamento.

DIA 03 – PORTOMARIN – PALAS DE REI (25 KMS)
Desde Portomarin retomamos o caminho que atravessa Gon-
zar, Castromayor e o Hospital da Cruz entre otros, e seguimos 
o percurso até Lameiros onde podemos visitar a capela de S. 
Marco. Continuamos até Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos e Valos, 
antes de chegarmos a Palas de Rei onde finalizamos nossa 
etapa por hoje. Alojamento.

DIA 04 – PALAS DE REI – ARZÚA (29 KMS)
Partida de Palas de Rei para continuar nosso percurso. Cami-
nharemos por S. Xulián, Pontecampaña, Casanova, Leboreiro, 
que conserva uma antiga calçada romana. Continuamos por 
Melide, no centro do Caminho de Santiago. O percurso nos le-

vará por Carballal, Ponte das Penas, Raido, Bonete, Castaneda, 
Ribadiso. Ao sairmos desta localidade chegaremos a Arzua, 
onde finalizaremos. Alojamento.

DIA 05 – ARZUA – O PEDROUZO (19 KMS)
Partida de Arzua por uma pequena estrada para entrarmos em 
O Pino. Atravessamos a estrada principal por baixo (túnel) na 
comarca de Arzúa e  depois voltamos a nos cruzar com ela em 
Santa Irene, onde se encontra o albergue público. Seguindo o 
Caminho, desde sua entrada em O Pino, destacamos grandes 
percursos compostos por bosques de eucalipto e pinheiros an-
tes de chegarmos a O Pedrouzo. Alojamento.

DIA 06 - O PEDROUZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA (20 
KMS)
Começamos a etapa em O Pedrouzo até à entrada da aldeia, 
onde se voltamos ao Caminho. Atravessamos até Santo An-
tón, onde começa a ascensão até entrarmos no município de 
Santiago, por bosques de pinheiros e eucaliptos. Ao chegarmos 
ao cimo, passamos ao lado do aeroporto e começamos a suave 
descida até A Lavacolla. Já no fim de Santiago, nos encontra-
mos muito perto do Monte do Gozo, onde podemos avistar a 
catedral de Santiago. Continuamos pelo bairro de São Lázaro 
até chegarmos à Catedral. Resto do dia livre. Alojamento.

DIA 07 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
À hora indicada traslado desde o hotel até ao aeroporto. Fim 
dos nossos serviços. 

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl Supl. MP **
Em duplo - Cat. “T” 745 500 470 450 480 470 145 125

Em duplo - Cat. “A” 890 615 580 565 595 580 180 125

NOITES EXTRAS SANTIAGO Em duplo Supl. Sgl 
“T” – Htl Avenida* 65 22

“A” – Htl Gelmirez *** 72 29

¿Sabía que…
Você pode completar sua 
viagem, incluindo noites 
adicionais em Santiago?
Consulte no cuadro de 

preços

7 días
DESDE

450€
 

R E F. H-5011

DATAS DE INICIO 

Diárias de 1/Jan a 31/Dez 2018

Santiago de Compostela 
Cat. T - Avenida*  
Cat. A – Gelmírez***
Resto cidades 
Cat. T - Hostels/ Pensões com banheiro  
Cat. A – Hotéis com encanto

HOTÉIS PREVISTOS 

• Traslado de chegada Apto. 
Santiago/Sarria 

• Traslado de partida hotel/Apto. 
Santiago

• 6 noites de alojamento em quarto 
duplo com café da manhã  

• Assistência telefónica para 
emergências 24 hrs.

• Documentação completa
• Transporte de equipagem durante 

o percurso desde Sarria até 
Santiago (máximo 1 mala 15 kgs 
por pessoa)

• Seguro de viagem

• *O itinerário poderá ser modifica-
do devido à pouca capacidade dos 
hotéis de algumas das cidades do 
caminho

O PREÇO INCLUI

MUITO IMPORTANTE

• Guia acompanhante nem trans-
porte durante o caminho

• Qualquer outro serviço não detal-
hado

O PREÇO NÃO INCLUI

A PÉ E 
À SUA 

VONTADE!!
Caminho Francês
O Caminho de Santiago

Não se esqueça de pedir a 

credencial de peregrino, que 

deve ir sendo selada ao longo 

do caminho e com a qual 

obterá "La Compostela", 

que afirma ter chegado a 

Santiago depois de caminhar 

pelo menos 100 km

Palas de Rei
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Preços não válidos para partidas que incluam estadia em Santiago durante 22-26/jul. Consultar suplemento
** O Supl. M.P. (Meia Pensão) inclui 7 jantares

Dia 01 – Santiago de Compostela – Tui
Chegada a Santiago e traslado até Tui. Alojamento.

Dia 02 – Tui – O Porriño (18,7 kms)
O caminhante parte de Tui, onde poderá desfrutar de um 
grande patrimônio artístico, arquitetônico e cultural. Chegada 
a O Porriño. Alojamento.

Dia 03 – O Porriño – Redondela – (15 kms)
Partindo de O Porriño por sua zona histórica e caminhamos 
até Mos. Ali subiremos pela Rua dos Cavaleiros. Seguindo o 
caminho passamos pelo miliário romano de Vilar de Infesta e 
atravessamos a meseta de Chan das Pipas. Continuamos a via 
romana e o percurso volta novamente à N-550, acabando em 
Redondela. Alojamento.

Dia 04 - Redondela - Pontevedra (18 kms)
Continuamos até Pontevedra para conhecer o Santuário da 
Virgem Peregrina, padroeira e virgem da cidade. Depois de 
passarmos a ponte ferroviária, o caminho entra num bosque. 
Descemos pelo lugar de Setefontes para atravessarmos 
Arcade, localidade famosa por suas ostras, e seguirmos pela 
Ponte de San Paio. A rota percorre a vila de Ponte Sampaio, 
subindo por ruas estreitas.  Chegada a Pontevedra. Alojamento.

Dia 05 – Pontevedra - Caldas de Reis (23 kms)
Abandonamos a cidade pela Rua da Santiña. O carril ferroviário 

é paralelo ao caminho até Pontecabras, seguindo até ao norte 
para chegarmos à igreja reitoral de Santa Maria de Alba. Desde 
São Mauro, a rota encara a aldeia de Ponte Balbón e de aqui a 
capela de Santa Lucia, em Amenal. Tibo, com fonte, cruzeiro e 
lavadeiro, abre caminho a Caldas de Reis. Alojamento.

Dia 06 Caldas de Reis - Padrón (19 kms) 
Entramos no vale do rio Bermaña, rodeado por bosques 
centenários. Iniciamos subida até chegarmos a Santa Mariña 
de Carracedo, para continuarmos até Casal de Irixo e O Pino. 
Chegamos à ponte Cesures, de origem romana. Ao atravessarmos 
a ponte, a rota continua até Padrón, paralelamente à N-550. 
Alojamento.

Dia 07 –  Padrón - Santiago de Compostela (25 kms)
O caminhante seguirá até ao santuário de A Escravitude, 
depois de um troço de bosque e de atravessarmos o carril 
ferroviário na aldeia de Angueira de Suso. Continuamos até à 
Rua de Francos e desde aqui até Santiago de Compostela. 
Entramos na zona histórica de Compostela por Porta Faxeira, 
uma das sete portas que permitiam a passagem através das 
muralhas da cidade. Alojamento.

Dia 08 – Santiago de Compostela
À hora indicada traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl Supl. MP **
Em duplo - Cat. “T” 890 605 570 550 585 570 190 165

Em duplo - Cat. “A” 1.000 650 615 600 630 615 250 165
NOITES EXTRAS SANTIAGO Em duplo Supl. Sgl 

“T” – Htl Avenida* 65 22

“A” – Htl Gelmirez *** 72 29

¿Sabía que…
Você pode completar sua 
viagem, incluindo noites 
adicionais em Santiago?
Consulte no cuadro de 

preços

8 días
DESDE

550€
 

R E F. H-5012

DATAS DE INICIO 

Diárias de 1/Jan a 31/Dez 2018

Santiago de Compostela 
Cat. T - Avenida*  
Cat. A – Gelmírez***
Resto cidades 
Cat. T - Hostels/ Pensões com banheiro  
Cat. A – Hotéis com encanto

HOTÉIS PREVISTOS 

• Traslado de chegada Apto. 
Santiago/Tui

• Traslado de partida hotel/Apto. 
Santiago

• 7 noites de alojamento em quarto 
duplo com café da manhã  

• Assistência telefónica para 
emergências 24 hrs.

• Documentação completa
• Transporte de equipagem durante 

o percurso desde Tui até Santiago 
(máximo 1 mala 15 kgs por 
pessoa)

• Seguro de viagem

• *O itinerário poderá ser modifica-
do devido à pouca capacidade dos 
hotéis de algumas das cidades do 
caminho

O PREÇO INCLUI

MUITO IMPORTANTE

• Guia acompanhante nem trans-
porte durante o caminho.

• Qualquer outro serviço não detal-
hado.

O PREÇO NÃO INCLUI

A PÉ E 
À SUA 

VONTADE!!
Caminho Português
O Caminho de Santiago

Não se esqueça de pedir a credencial de peregrino, que deve ir sendo selada ao longo do caminho e com a qual obterá "La Compostela", que afirma ter chegado a Santiago depois de caminhar pelo menos 100 km

Padrón
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A PÉ E 
À SUA 

VONTADE!!

DIA 01 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – LUGO
Chegada a Santiago e traslado até Lugo, ponto inicial deste 
caminho, Lugo é uma cidade que conta com inúmeros lugares 
de interesse turístico. Alguns deles são a Muralha de Lugo (de 
construção romana e declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO), o Centro de Interpretação da Muralha, a Casa 
dos Mosaicos, a Prefeitura com sua torre do relógio e a Catedral 
de Santa Maria. Alojamento.

DIA 02 – LUGO – S. ROMAO DA RETORTA (19,7 KMS)
Café da manhã. A primeira etapa nos levará desde Lugo até S. 
Romao Da Retorta, pequeno município com grande tradição 
de peregrinação. Ali poderão visitar a igreja de S. Romao Da 
Retorta e contemplar a réplica de um miliário romano que 
se encontrou na povoação. O original se conserva no Museu 
Diocesano de Astorga. Alojamento.

DIA 03 – S. ROMAO DA RETORTA – MELIDE (27,7 KMS)
Café da manhã. O caminho de hoje nos leva até Melide. Neste 
município de origem pré-romano, poderão ver a entrada da 
igreja românica de S. Pedro, um cruzeiro de S. XIV (considerado 
o mais antigo da Galiza) e o Museu de Terra de Melide (antigo 
Mosteiro-Hospital de Sancti Spiritus). Além disto, poderão 
desfrutar de pratos da gastronomia galega, como o polvo de 
Melide. Alojamento.

7 días
DESDE

450€
 

R E F. H-5023

DATAS DE INICIO 

Diárias de1/Jan a 31/Dez 2018

• Traslado de chegada Apto. Santia-
go/Lugo

• Traslado de partida hotel/Apto. 
Santiago

• 6 noites de alojamento em quarto 
duplo com café da manhã  

• Assistência telefónica para emer-
gências 24 hrs.

• Documentação completa
• Transporte de equipagem durante 

o percurso desde Lugo até San-
tiago (máximo 1 mala 15 kgs por 
pessoa)

• Seguro de viagem

• O itinerário poderá ser modificado 
devido à pouca capacidade dos 
hotéis de algumas das cidades do 
caminho

O PREÇO INCLUI

MUITO IMPORTANTE

• Guia acompanhante nem trans-
porte durante o caminho

• Qualquer outro serviço não detal-
hado

O PREÇO NÃO INCLUI

Não se esqueça de pedir a 

credencial de peregrino, que 

deve ir sendo selada ao longo 

do caminho e com a qual 

obterá "La Compostela", 

que afirma ter chegado a 

Santiago depois de caminhar 

pelo menos 100 km

Santiago de Compostela

O Caminho Primitivo
A rota original da peregrinação

Camino Primitivo

¿Sabía que…
Você pode completar sua 
viagem, incluindo noites 
adicionais em Santiago?
Consulte no cuadro de 

preços

Santiago de Compostela 
Cat. T - Avenida*  
Cat. A – Gelmírez***
Resto cidades 
Cat. T - Hostels/ Pensões com banheiro   
Cat. A – Hotéis com encanto

HOTÉIS PREVISTOS 

Preços não válidos para partidas que incluam estadia em Santiago durante 22-26/jul. Consultar suplemento
** O Supl. M.P. (Meia Pensão) inclui 6 jantares

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl Supl. MP **
Em duplo - Cat. “T” 745 500 470 450 480 470 145 125

Em duplo - Cat. “A” 850 595 565 545 575 565 155 165

NOITES EXTRAS SANTIAGO Em duplo Supl. Sgl 
“T” – Htl Avenida* 65 22

“A” – Htl Gelmirez *** 72 29

DIA 04 – MELIDE – ARZÚA (29 KMS) 
Café da manhã. Avançando pelo caminho, passaremos por 
Arzúa, que oferece alguns lugares para conhecer, tais como 
o Convento da Magdalena e a igreja paroquial de Santiago. 
Alojamento.

DIA 05 – ARZÚA – O PEDROUZO (19 KMS)
Café da manhã. Faltando pouco para chegar a Santiago, esta 
etapa terminará em O Pedrouzo, pertencente ao concelho de 
O Pino. Aqui se encontra a memorável ermita de Santa Irene. 
Alojamento.

DIA 06 – O PEDROUZO – SANTIAGO DE COMPOSTELA (20 KMS)
Café da manhã. Preparados para a última etapa, desta 
vez sairemos desde O Pedrouzo com destino a Santiago de 
Compostela. Já em Santiago de Compostela, é oferecido um 
sem fim de lugares para visitar. A principal atração é a Catedral 
e a Praça do Obradoiro, mas não é o único sitio para ver, 
visto que também é recomendável dar um passeio pela zona 
antiga, degustar a oferta culinária e visitar outros edifícios 
emblemáticos como o Hostel dos Reis Católicos ou o Mosteiro 
de S. Martín Pinario. Alojamento.

DIA 07 –SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços
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DIA 01 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para desfrutar desta cidade, não pode deixar de visitar sua 
Catedral, destino de todos os peregrinos ao longo dos sécs, a 
zona histórica e seu conhecido mercado. Alojamento.

DIA 02 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – NEGREIRA (22 KMS)
Café da manhã. Hoje começaremos nosso primeiro dia deste 
caminho único, em busca do fim da Terra, o lugar onde o sol se 
põe.  Abandonaremos a espetacular praça do Obradoiro deixando 
por tras de nós a Catedral. Nosso caminho nos levará por pontes 
medievais, bosques de eucaliptos, e pequenas paróquias como 
Quintans, Alto do Vento, Ventosa e Lombao, até chegarmos a 
Augapesada. Aqui começa a subida a Mar de Ovellas, que 
segue o tramo do Caminho Real, continuaremos até Ponte 
Maceira, aldeia medieval onde destacamos o ponto de cinco 
arcos (séc. XIII). Continuaremos nosso caminho até Negreira, fim 
da nossa primeira etapa. Alojamento.

DIA 03 – NEGREIRA – OLVEIROA (31 KMS)
Café da manhã. Etapa longa entre bosques e pequenas aldeias 
como Apena, Vilaserio e Maroñas. Nesta última se encontra 
o templo românico de Santa Maria de Maroñas, coincidiremos 
com diversos pontos do antigo caminho Real. Continuaremos 
por asfalto até Santa Mariña, Gueima e Abeleiroas, até 
chegarmos à Ponte Olveira ponte medieval dos sécs XVII e XVIII, 
continuaremos até Olveiroa onde acabaremos a longa etapa de 
hoje. Alojamento.

DIA 04 – OLVEIROA – CEE (18 KMS)
Café da manhã. Partimos de Olveiroa, contemplado a beleza do 

rio Xallas, para entrarmos no Monte do Sino, onde desfrutaremos 
de umas bonitas vistas do rio Xallas e o reservatório de Castrelo-
Olveiroa, chegaremos a Hospital onde antigamente havia um 
hospital de peregrinos e onde se encontra a bifurcação do 
caminho para Fisterra ou Muxia, continuaremos por tranquilas 
pistas florestais, onde pela primeira vez poderemos contemplar 
desde longe o oceano Atlântico. Continuaremos nosso caminho 
até Cee. Fim da nossa etapa. Alojamento.

DIA 05 – CEE – FISTERRA (16 KMS)
Café da manhã. Partida para Corcubión, apenas dois 
quilómetros separam estas vilas rodeadas pela ria, continuaremos 
pelo passeio marítimo até chegarmos à igreja de S. Marcos, 
atravessaremos várias aldeias como a de Vilar, Amarela, 
Estore, até chegarmos, descendo suavemente,  até à praia de 
Sardiñeiro, continuaremos através de uma pista de terra num 
troço tranquilo entre eucaliptos e pinheiros, para sairmos até 
à  estrada provincial à altura do miradouro, cuja voltaremos 
a rodear para começar a descida à Praia de Langosteira que 
nos levará até Fisterra e fim do nosso caminho. Alojamento.  
Aconselhamos subir ao Cabo Finisterre onde segundo as antigas 
peregrinações, era conhecido como o “Fim do Mundo” ou o “Fim 
da Terra”. Aqui todos os peregrinos realizam vários rituais, como 
queimar a roupa, como alegoria da purificação e a liberação, e 
contemplar um dos melhores pores do sol. 

DIA 06 – FISTERRA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Santiago de 
Compostela. Fim dos nossos serviços

O Caminho de Fisterra 
O caminho do fim do mundo

A PÉ E 
À SUA 

VONTADE!!

6 días
DESDE

415€
 

R E F. H-5021

Não se esqueça de pedir a credencial de peregrino, que deve ir sendo selada ao longo do caminho e com a qual obterá "La Compostela", que afirma ter chegado a Santiago depois de caminhar pelo menos 100 km

DATAS DE INICIO 

Diárias de 1/Jan a 31/Dez 2018

• Traslado de chegada Apto. Santia-
go/Hotel

• Traslado de partida hotel Fisterra/
Apto. Santiago

• 5 noites de alojamento em quarto 
duplo com café da manhã  

• Assistência telefónica para emer-
gências 24 hrs.

• Documentação completa
• Transporte de equipagem durante 

o percurso desde Santiago  até 
Fisterra (máximo 1 mala 15 kgs 
por pessoa)

• Seguro de viagem

• O itinerário poderá ser modificado 
devido à pouca capacidade dos 
hotéis de algumas das cidades do 
caminho.

O PREÇO INCLUI

MUITO IMPORTANTE

• Guia acompanhante nem trans-
porte durante o caminho

• Qualquer outro serviço não detal-
hado

O PREÇO NÃO INCLUI

Fisterra

¿Sabía que…
Você pode completar sua 
viagem, incluindo noites 
adicionais em Santiago?
Consulte no cuadro de 

preços

Santiago de Compostela 
Cat. T - Avenida*  
Cat. A – Gelmírez***
Resto cidades 
Cat. T - Hostels/ Pensões com banheiro  
Cat. A – Hotéis com encanto

HOTÉIS PREVISTOS 

Preços não válidos para partidas que incluam estadia em Santiago durante 22-26/jul. Consultar suplemento
** O Supl. M.P. (Meia Pensão) inclui 5 jantares

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl Supl. MP **
Em duplo - Cat. “T” 685 460 430 415 440 430 140 110

Em duplo - Cat. “A” 760 530 500 485 515 500 140 140
NOITES EXTRAS SANTIAGO Em duplo Supl. Sgl 

“T” – Htl Avenida* 65 22

“A” – Htl Gelmirez *** 72 29
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• Preços válidos mínimo de 15 pessoas viajando. Para número inferior pode ser feito este mesmo programa sem 
guia acompanhante como publicado na página 6 deste catálogo. Por favor consultem número de passageiros 
inscritos no momento da reserva.

• O suplemento de Meia Pensão inclui 6 jantares. 
• O Suplemento 1 pax viajando sozinho já inclui o suplemento single
• Preços não válidos para partidas que incluam estadia em Santiago durante 22-26/Jul. Consultar suplemento

DIA 01 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – SARRIA
Chegada a Santiago e traslado até Sarria. Alojamento.

DIA 02 – SARRIA – PORTOMARÍN (22 KMS)
Deixamos Sarria com direção a Portomarín onde poderá sa-
borear o licor de aguardente da zona. Passaremos por outros 
municípios, Barbadelo, de onde continuaremos caminhando 
por uma variada paisagem de carvalhos, prados e fazendas 
espalhadas, até Rente e Mercado da Serra. Nossa rota conti-
nua por Rente, Brea, Ferreiros, Rozas e Vilachá, cidade agrí-
cola rural, onde se encontram as ruínas do mosteiro Loio, o 
berço dos Cavaleiros da Ordem de Santiago. Depois de visitar 
muitas aldeias, chegamos à pequena localidade de Potoma-
rín. Alojamento.

DIA 03 – PORTOMARIN – PALAS DE REI (25 KMS)
Desde Portomarin voltamos ao caminho através de Gonzar, 
Castromayor e Hospital de La Cruz, entre outros, e continu-
amos para Lameiros onde podemos visitar a capela de San 
Marco. Continuamos até Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos e Va-
los antes de chegarmos a Palas de Rei, onde terminamos 
nossa etapa por hoje. Alojamento.

DIA 04 – PALAS DE REI – ARZÚA (29 KMS)
Partida de Palas de Rei para continuar nossa jornada. Anda-
remos por San Xulián, Pontecampaña, Casanova, Leboreiro, 
que preserva uma antiga estrada romana. Continuamos por 
Melide, no centro do Caminho de Santiago. O percurso nos 

levará por Carballal, Ponte das Penas, Raido, Bonete, Casta-
neda, Ribadiso. À saída desta localidade, chegaremos a Arzua, 
onde finalizaremos. Alojamento.

DIA 05 – ARZUA – O PEDROUZO (19 KMS)
Partida de Arzua por uma pequena estrada para entrarmos 
em O Pino. Atravessa a estrada principal por baixo (túnel) na 
região de Arzua e depois volta a atravessa novamente para 
Santa Irene, onde fica o abrigo público. Seguindo o Caminho, 
desde sua entrada em O Pino, existem grandes trechos que 
atravessam eucaliptos e pinhais antes de chegarmos a O Pe-
drouzo. Alojamento.

DIA 06 - O PEDROUZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA (20 
KMS)
Começamos a etapa em O Pedrouzo em direção à entrada da 
aldeia, onde voltamos ao Caminho. Atravessamos até Santo 
Antón, onde a começa a subida até à entrada do município 
de Santiago, através de bosques de pinheiros e eucaliptos. Ao 
chegar ao cimo, passamos ao lado do aeroporto e começa a 
suave descida em direção A Lavacolla. Já no fim de Santiago, 
está Monte do Gozo, onde se pode ver a catedral de Santiago. 
Continuamos pelo bairro de San Lázaro até chegarmos à Ca-
tedral. Resto do dia livre. Alojamento.

DIA 07 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
À hora indicada traslado desde o hotel até ao aeroporto. Fim 
dos nossos serviços.

¿Sabía que…
este programa inclui  
guia acompanhante 

durante todo o 
percurso, para que não 
tenha que se preocupar 

com nada?

DATAS DE INICIO  2018

Mar 25
Jun 17
Jul  08
Ago 19
Set 16

Santiago de Compostela 
Gelmirez 3*
Resto cidades 
Hostels / Alojamentos rurais com 
banheiro  

HOTÉIS PREVISTOS 

• Traslado de chegada Apto. Santia-
go/Sarria 

• Traslado de partida hotel/Apto. 
Santiago

• Guia acompanhante durante o 
percurso

• 6 noites de Alojamento em quarto 
duplo com café da manhã  

• Assistência telefónica para emer-
gências 24 hrs.

• Transporte de bagagem durante o 
percurso desde Sarria até Santiago 
(máximo 1 mala 15 kgs por pessoa)

• Documentação completa
• Seguro de viagem

• Em função da disponibilidade ho-
teleira, as etapas poderiam variar 
ligeiramente sobre o publicado 
sem serem alterados os serviços 
incluídos ou o itinerário

• Partidas garantidas com um míni-
mo de 15 pax.

O PREÇO INCLUI

MUITO IMPORTANTE

• Entradas
• Bagageiros nos hotéis
• Transporte durante o caminho
• Qualquer outro serviço não detalhado

O PREÇO NÃO INCLUI

Não se esqueça de pedir a 

credencial de peregrino, que 

deve ir sendo selada ao longo 

do caminho e com a qual 

obterá "La Compostela", 

que afirma ter chegado a 

Santiago depois de caminhar 

pelo menos 100 km

7 días
DESDE

815€
 

R E F. H-5005

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS Em duplo Supl. Sgl Supl. MP

Trajeto Scq/Scq - 7 Dias 815 395 125 

Santiago de Compostela

O Caminho em grupo
Com guia acompanhante todo o percurso

COM 
GUIA E EM 

GRUPO

CAMINHO DE SANTIAGO CAMINHO DE SANTIAGO
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DIA 01 – SANTIAGO DE COMPOSTELA - PONFERRADA
Chegada a Santiago e traslado para Ponferrada. Ao chegarmos 
a Ponferrada, poderão desfrutar dos encantos oferecidos por 
esta maravilhosa cidade, como o Castelo dos Templários, a 
Basílica da Encina, a Praça Central ou a Torre do Relógio. 
Alojamento.

DIA 02 – PONFERRADA – VEGA DE VALCARCE (38,7 KMS)
Café da manhã. Iniciaremos o Caminho Francês de Ponferrada, 
passando pelos municípios de Villafranca del Bierzo e 
Trabadelo. Villafranca, capital histórica da região de Bierzo, 
preserva seu aspeto majestoso de sempre, podemos visitar a 
Igreja de São Francisco, com um artesoado mudéjar do século 
XVI, a Praça Central com suas arcadas cheias de vida e a Igreja 
de Santiago. Além disso, também pode saborear a cozinha 
típica da área, especialmente o apreciado butelo. Alojamento

DIA 03 – VEGA DE VALCARCE – TRIACASTELA (33,1 KMS)
Café da manhã. Desde Vega de Valcarce partiremos até 
Triacastela, passando por O Cebreiro.  Neste último 
encontraremos a igreja de Santa María La Real del Cebreiro, 
de estilo pré-românico, assim como o Museu Etnográfico de O 
Cebreiro. Em Triacastela poderemos visitar uma Igreja do Séc. 
XI, para além de outros templos que também se encontram no 
município. Alojamento

DIA 04 – TRIACASTELA – SARRIÁ - PORTOMARÍN (40,7 KMS) 
Café da manhã. Partindo de Triacastela, a nova etapa 
nos levará até Portomarín. No caminho para Portomarín, 
passaremos pela cidade de Sarria. Sarria é o ponto escolhido 

por muitos peregrinos para iniciar o Caminho, e tem lugares 
interessantes para visitar, como a Igreja Paroquial de Santa 
Mariña, a Igreja de El Salvador e o Convento de La Magdalena. 
Finalmente, Portomarín, localizado ao lado do rio Miño, 
encontraremos a capela da Virgen de las Nieves, a fortaleza de 
San Nicolás, a Igreja de San Pedro e os Pazos del Conde da Maza 
e dos Pimentales. Alojamento.

DIA 05 – PORTOMARÍN – ARZÚA (53,8 KMS)
Café da manhã. Avançando no caminho, passaremos pela 
cidade de Palas de Rei, que tem um “concello” de grande 
riqueza artística, como a igreja de San Tirso, o castelo de 
Pambre e o Pazo de Ulloa. Finalmente Arzúa, que oferece 
alguns lugares para visitar, como o Convento de La Magdalena 
e a igreja paroquial de Santiago. Alojamento

DIA 06 – ARZÚA – SANTIAGO DE COMPOSTELA (41.1 KMS)
Café da manhã. Preparados para a última etapa, desta 
vez partiremos de O Pedrouzo com destino a Santiago de 
Compostela. Já em Santiago de Compostela, é oferecido um 
número infinito de lugares para visitar. A principal atração é 
a Catedral e a Praça del Obradoiro, mas não é o único lugar 
a ver, pois também é aconselhável dar um passeio pela zona 
histórica, saborear a oferta culinária e visitar outros edifícios 
emblemáticos como o Hostal de los Reyes Católicos ou o 
mosteiro de San Martín Pinario. Alojamento.

DIA 07 –SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Café da manhã e traslado ao aeroporto.  Fim dos nossos 
serviços.

7 días
DESDE

870€
 

R E F. H-5025

Não se esqueça de pedir a credencial de peregrino, que deve ir sendo selada ao longo do caminho e com a qual obterá "La Compostela", que afirma ter chegado a Santiago depois de caminhar pelo menos 100 kmPreços não válidos para partidas que incluam estadia em Santiago durante 22-26/Jul. Consultar suplemento
** O Supl. M.P. (Meia Pensão) inclui 6 jantares

DATAS DE INICIO 

Diárias de 1/Jan a 31/Dez 2018

HOTÉIS PREVISTOS 

• Traslado Apt Santiago / Ponferrada
• Traslado de partida hotel/Apto. 

Santiago.
• 6 noites de Alojamento em quarto 

duplo com Café da manhã 
• Aluguel de bicicleta de Ponferra-

da a Santiago, com alforjes, capa-
cete e capa de gel para o selim da 
bicicleta.

• Assistência telefónica para emer-
gências 24 hrs.

• Documentação completa
• Seguro de viagem

• O itinerário poderá ser modificado 
devido à pouca capacidade hote-
leira de algumas das cidades do 
caminho.

O PREÇO INCLUI

MUITO IMPORTANTE

• Guia acompanhante nem trans-
porte durante o caminho.

• Qualquer outro serviço não de-
talhado.

O PREÇO NÃO INCLUI

O Caminho em bicicleta 
200 Kms de ciclismo

Fisterra EM BICICLETA 
E AO SEU 

RITMO!

CAMINHO DE SANTIAGO CAMINHO DE SANTIAGO

¿Sabía que…
Você pode completar sua 
viagem, incluindo noites 
adicionais em Santiago?
Consulte no cuadro de 

preços

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl Supl. MP **
Em duplo - Cat. “T” 1.280 960 900 870 920 900 145 125

Em duplo - Cat. “A” 1.360 1.005 945 915 970 945 180 125
NOITES EXTRAS SANTIAGO Em duplo Supl. Sgl 

“T” – Htl Avenida* 65 22

“A” – Htl Gelmirez *** 72 29

Santiago de Compostela 
Cat. T - Avenida*  
Cat. A – Gelmírez***
Resto cidades 
Cat. T - Hostels/Pensões com banheiro  
Cat. A – Hostels com encanto
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DIA 01 – MADRID – ASTORGA (335 KMS)
Partida de Madrid (hora e local para reconfirmar no momento 
da reserva) e traslado para Astorga, o coração da região de 
Maraones de León e uma cidade de grande importância no 
Caminho de Santiago Francês. Podemos visitar a Catedral, o 
Palácio Episcopal, a Prefeitura, etc. Neste dia vamos almoçar 
num dos melhores restaurantes de Astorga, especializado em 
“Cozido Maragato”. Alojamento.

DIA 02 – ASTORGA – PONFERRADA (64 KMS)
Café da manhã. Passaremos para a mítica Cruz de Ferro 
em Foncebadón, para continuarmos até Molinaseca onde 
almoçaremos num dos melhores restaurantes. Mais tarde, 
partida para Ponferrada onde podemos visitar o castelo 
Templário, a Basílica de la Encina, a igreja de Santiago de 
Peñalba, o Museu del Bierzo, etc. Alojamento.

DIA 03 – PONFERRADA – PORTOMARÍN (124 KMS)
Café da manhã. Partida para O Cebreiro, município de 
Piedrafita de Cebreiro, primeira aldeia galega no Caminho de 
Santiago Francês, onde se destacam as típicas palhoças e a 
igreja de Santa María, pré-românica, do século IX. Almoçamos 

¿Sabía que…
Você pode completar sua 
viagem, incluindo noites 
adicionais em Madrid ou 
Santiago? Consulte seu 
assistente de viagens.

5 días
DESDE

1.310€
 

R E F. H-5024

EM CARRO 
E COM 

REFEIÇÕES 
INCLUIDAS

DATAS DE INICIO 

Diárias de 1/Jan a 31/Dez 2018

Todas as cidades 
Hotéis com encanto

HOTÉIS PREVISTOS 

• Auto privado com chofer durante 
todo o itinerário até à chegada a 
Santiago (máximo 8 horas/dia)

• 4 noites de Alojamento em quarto 
duplo com Café da manhã 

• 4 refeições típicas nos restau-
rantes melhor considerados no 
caminho

• Assistência telefónica para emer-
gências 24 hrs.

• Traslado de partida em Santiago
• Seguro de viagem

O PREÇO INCLUI

• Guia acompanhante. 
• Qualquer outro serviço não de-

talhado.

O PREÇO NÃO INCLUI

Preços não válidos para partidas que incluam estadia em Santiago durante 22-26/Jul. Consultar suplemento
Preços válidos a partir de 2 pax.

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

Em duplo 2.030 1.540 1.295 1.155 1.055 190

O Caminho Gastronômico 
Um prazer para os sentido

Monasterio de Samos

Ponferrada

CAMINHO DE SANTIAGO

depois num restaurante típico muito próximo ao famoso 
Mosteiro de Samos. Mais tarde, partida para Portomarín, 
onde destacamos sua igreja de San Nicolás de estilo românico.
Alojamento.

DIA 04 – PORTOMARÍN – PALAS DE REI – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (115 KMS)
Café da manhã. Partida para Palas de Rei, onde almoçaremos 
num restaurante premiado pelo Governo espanhol com o 
Prêmio Alimentos de Espanha para a restauração de 2013. 
Após o almoço, iremos para Santiago de Compostela. Já em 
Santiago de Compostela, é oferecido um número infinito de 
lugares para visitar. A principal atração é a Catedral e a Praça 
del Obradoiro, mas não é o único lugar para ver, pois também 
é aconselhável dar um passeio pelo centro histórico, saborear 
a oferta culinária e visitar outros edifícios emblemáticos como 
o Hostal de los Reyes Católicos ou o mosteiro de San Martín 
Pinario. Alojamento.

DIA 05 –SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Café da manhã e traslado ao aeroporto.  Fim dos nossos 
serviços.
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PARADORES
Experiências inesquecíveis. Na Surland acreditamos que 
uma boa viagem é uma experiência integral que combina 
alojamento, gastronomia e atividades, onde o viajante tem 
a oportunidade de aproveitar ao máximo o destino. Por esta 
razão, oferecemos as "Rotas em Paradores", que oferecem 
a possibilidade de combinar estadias únicas em estabeleci-
mentos com outras atividades culturais e de entretenimento 
que podem ocorrer nos arredores perto do Parador, para en-
riquecer a experiência.

Oferecemos várias rotas com um motorista assistente, para 
que possa escolher o que mais gosta e descobrir a Espanha, 
sua gastronomia, sua cultura, sua natureza e suas pessoas 
através destes estabelecimentos emblemáticos.

CAMINHO DE SANTIAGO
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DIA 01 – MADRID – ZAMORA
Partida para Zamora, terra de reinos e batalhas, de castelos e 
templos, de vinhos e queijos, de história e vida. É chamada de 
“Cidade do Românico”, formada por 23 templos e 14 igrejas 
NÃO centro histórico, dados que colocam Zamora como a 
cidade com maior número e qualidade de templos românicos 
na Europa. Alguns dos seus principais monumentos históricos 
são a Catedral, o castelo, as muralhas. Alojamento.

DIA 02 – ZAMORA - TUI - BAIONA 
Café da manhã. Partida para Tui, que tem uma zona histórica 
que forma um interessante complexo artístico em que muitos 
edifícios medievais são preservados. A construção mais 
importante é, sem dúvida, a Catedral de Santa Maria de Tui, 
cuja construção começou NÃO século XII. Continuação para 
Baiona, aldeia onde chegou ao seu porto a Carabella Pinta. 
Nesta bela cidade costeira há muito a visitar como a igreja 
de Sta. Maria de Baiona, a fortaleza de Monterreal, onde está 
localizado o Parador, o cruzeiro de Trinidad. Alojamento. 
        
     

PARADOR DE BAIONA PARADOR DE PONTEVEDRA PARADOR DE SANTIAGO PARADOR DE ZAMORA

¿Sabía que…
este programa se 

realiza em carro? Se 
deseja fazer etapas a pé 
consulte os programas 

das páginas 5 a 12

6 días
DESDE

1.090€
 

R E F. H-5003

Rota de Santiago
Santiago de Compostela

DATAS DE INICIO 

Diarias de 1/Abr a 31/Out 2018

Zamora 
Parador 4*
Baiona 
Parador 4*
Pontevedra  
Parador Condes Macedea 4*
Santiago 
Parador Reyes Católicos 5*

HOTÉIS PREVISTOS 

• Carro/minivan com chofer/assis-
tente à disposição durante o per-
curso.

• 5 noites de alojamento em quarto 
duplo com café da manhã buffet.

O PREÇO INCLUI

• Guia acompanhante, refeições, 
entradas, guias locais, extras, gor-
jetas

O PREÇO NÃO INCLUI

• Carro à disposição por um máxi-
mo de 8 horas/Dia

• Consultar preços para 1 passagei-
ro viajando sozinho. 

MUITO IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 
Em duplo (mínimo 2 pessoas) 2.165 1.625 1.360 1.195 1.090 265

Supl. Temporada média (27/Jun-27/Jul + 01-30/Set) 55 35
Supl. Temporada alta (28/Jul-31/Ago) 90 50

PARADORES PARADORES

TOUR 
EM PRIVADO

 
DIA 03 – BAIONA - PONTEVEDRA 
Café da manhã e partida para Pontevedra, que oferece uma 
zona histórica de grande beleza. De especial interesse é a Praça 
das Cinco Ruas, a Basílica de Sta. Maria a Maior, a Praça do 
Peirão, entre outras. Alojamento.  
                           
DIA 04 – PONTEVEDRA -  SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã e continuação para Santiago, Cidade 
Patrimônio da Humanidade. A Praça do Obradoiro, com sua 
bela Catedral, a Praça da Universidade, são ruas onde pode 
sentir a vida dos seus habitantes, palácios e igrejas. Uma cidade 
que seduz. Alojamento.

DIA 05 – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Café da manhã. Dia livre para continuar desfrutando desta 
cidade. Alojamento.           
 
DIA 06 - PARADOR DE SANTIAGO – MADRID
Café da manhã. Partida para Madrid. Chegada e fim dos 
serviços.
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PARADOR DE BENAVENTE PARADOR DE SALAMANCA PARADOR DE CÁCERES PARADOR DE OROPESA

DIA 01 -  MADRID – BENAVENTE 
Partida para Benavente, local de encontro para peregrinos 
desde o Sul e leste da península até Compostela. Para a sua 
hospedagem, foi construído o Hospital de la Piedad de estilo 
renascentista (século XVI), onde se destaca a frente com o relevo 
da Piedade e a concha de vieira que a completa. Alojamento.

DIA 02 – BENAVENTE – SALAMANCA
Café da manhã. Partida para Salamanca. Universal, magnífica, 
sábia e jovem. Seu centro histórico foi declarado Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco pelos seus monumentos como: 
as Catedrais (nova e velha) e a Praça Central e pela sua 
Universidade, a mais antiga do país. Alojamento.

DIA 03 – SALAMANCA – PLASENCIA - CÁCERES
Café da manhã. Partida para Plasencia, onde sua muralha é o 
grande elemento do patrimônio monumental que caracteriza 
a cidade; atua como muro protetor até à zona histórica e só é 
pode passar pelas suas belas portas. Continuação até Cáceres, 
Patrimônio da humanidade desde 1986, O centro histórico é 

um dos conjuntos urbanos melhor conservados da Europa, 
formado por edifícios da Idade Média e do Renascimento. Ao 
atravessarmos O arco da Estrela desde a Praça Central, daremos 
um salto no tempo.  Alojamento.

DIA 04 – CÁCERES – TRUJILLO – OROPESA
Café da manhã. Partida para Trujillo historicamente 
reconhecida como um museu ao ar livre: uma cidade que foi 
uma fortificação romana, mais tarde importante habitação 
árabe e, finalmente, uma das cidades medievais com maior 
importância histórica. Continuação até Oropesa. Suas ruas estão 
cheias de monumentos como Nossa Senhora da Assunção, a 
igreja de S. Bernardo, o Palácio dos Condes de Oropesa, local de 
nascimento do Beato de Orozco e especialmente O Parador de 
Turismo que abriga O Castelo e nos permite acordar na idade 
Média. Alojamento.

DIA 05 – OROPESA – AEROPORTO MADRID 
Café da manhã. Partida para o aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

¿Sabía que…
pode completar este 

programa acrescentando 
almoços, guias locais, 

visitas a adegas ou 
cualquer outro extra que 

deseje. Consulte seu 
asistente de viagens.

Rota Via da Prata
Cáceres

DATAS DE INICIO 

Diarias de 1/Abr a 31/Out 2018

Benavente  Parador 4* 
Salamanca  Parador 4*
Cáceres  Parador 4* 
Oropesa  Parador 4*

HOTÉIS PREVISTOS 

• Carro/minivan com chofer/assis-
tente à disposição durante o per-
curso.

• 4 noites de alojamento em quarto 
duplo com café da manhã buffet.

O PREÇO INCLUI

• Guia acompanhante, refeições, 
entradas, guias locais, extras, gor-
jetas.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Carro à disposição por um máxi-
mo de 8 horas/Dia. 

• Consultar preços para 1 passagei-
ro viajando sozinho.

MUITO IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

Em duplo (mínimo 2 pessoas) 1.650 1.200 975 840 750 135

Supl. Temporada alta (27/Jun-30/Set) 35 20

PARADORES PARADORES

5 días
DESDE

750€
 

R E F. H-5004

TOUR 
EM PRIVADO
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¿Sabía que…
pode completar este 

programa acrescentando 
almoços, guias locais, 

visitas a adegas ou 
cualquer outro extra que 

deseje. Consulte seu 
asistente de viagens.

DIA 01 – MADRID – SANTILLANA DEL MAR 
Partida para Santillana del Mar. Esta bela cidade só pode ser 
visitada a pé. Este centro histórico preservou sua originalidade 
por centenas de anos. Quando atravessa a Praça Central 
e as ruas a partir desta, descobrirá o charme desta cidade 
cantábrica nas suas calçadas, Nos seus monumentos e nas 
casas construídas há séculos. Alojamento.

DIA 02 –SANTILLANA DEL MAR – GIJÓN
café da manhã e partida para Gijón. O Parador ocupa um 
antigo moinho centenário num dos mais belos cantos desta 
cidade aberta ao mar. A partir daqui, pode começar uma 
caminhada pela praia de San Lorenzo, que liga a cidade ao Mar 
Cantábrico, ou pelo bairro costeiro de Cimadevilla e a colina 
de Santa Catalina, onde verá a escultura de Chillida “elogio do 
Horizonte”, e de onde a costa da Cantábria oferece um belo 
panorama. Alojamento.

DIA 03 – GIJÓN – ZAMORA 
Após o café da manhã partida para Zamora, terra de reinos e 
batalhas, de castelos e templos, de vinhos e queijos, de história 
e vida. É chamada de “Cidade do Românico”, formada por 23 
templos e 14 igrejas NÃO centro histórico, dados que colocam 
Zamora como a cidade com maior número e qualidade de 
templos românicos na Europa. Alguns dos seus principais 
monumentos históricos são a Catedral, o castelo, as muralhas. 
Alojamento.
          
DIA 04 ZAMORA – MADRID
café da manhã e partida para Madrid. Continuamos até 
Madrid. Chegada e fim dos serviços.

PARADORES

R E F. H-5002

4 días
DESDE

620€
 

DATAS DE INICIO 

Diarias del 1/Abr a 31/Out 2018

Santillana Mar 
Parador Gil Blas 4*
Gijón 
Parador 4*
León 
Parador San Marcos 5*
Zamora 
Parador 4*

HOTÉIS PREVISTOS 

• Carro/minivan com chofer/assis-
tente à disposição durante o per-
curso.

• 3 noites de alojamento em quarto 
duplo com café da manhã buffet.

O PREÇO INCLUI

• Guia acompanhante, refeições, 
entradas, guias locais, extras, gor-
jetas.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Carro à disposição por um máxi-
mo de 8 horas/Dia. 

• Consultar preços para 1 passagei-
ro viajando sozinho.

MUITO IMPORTANTE

Rota do Cantábrico
Santillana del Mar

PARADOR DE SANTILLANA DEL MAR PARADOR DE GIJÓN PARADOR DE ZAMORA

TOUR 
EM PRIVADO

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 
Em duplo (mínimo 2 pessoas) 1.335 980 800 690 620 120

Supl. Temporada média (27/Jun-27/Jul + 01-30/Set) 30 20
Supl. Temporada alta (28/Jul-31/Ago) 60 35



PARADORES

ESPANHA 
SURPREENDENTE
Convidamos você a conhecer as incríveis paisagens do Norte de 
Espanha, sua gastronomia, seu patrimônio cultural com 2 propos-
tas. Um programa para o Principado das Astúrias em que visita-
remos a província para admirar suas paisagens bonitas e verdes; 
por outro lado, uma jornada em que combinamos a beleza da 
Galiza, das Astúrias e do País Basco, todas destinadas a descobrir 
os cantos do Norte do nosso país, com um chofer assistente e 
hotéis bem cuidados.

Também queremos mostrar o rico patrimônio histórico e cultu-
ral da Andaluzia, viajando em comboios de alta velocidade e de 
avião, combinando com um itinerário através de Marrocos com 
serviço privado para que não se preocupe com nada. Relaxe e 
aproveite "

 ESPANHA COM CLASSE • 2018-2019 17
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San Sebastián

6 días
DESDE

995€
 

R E F. H-5016

DATAS DE INICIO 

Diarias de 1/Ene a 31/Out 2018

Bilbao
Barceló Nervión 4*  
Silken Indautxu 4*
Santillana 
Parador 4*
Oviedo
Barceló Oviedo Cervantes 5*
Santiago
Compostela 4*  
Nh Santiago Peregrino 4*

HOTÉIS PREVISTOS 

• Carro com chofer/ assistente à 
disposição durante o percurso.

• 5 noites de alojamento em quarto 
duplo com café da manhã buffet.

• Guias locais nas visitas a Bilbao e 
Santiago de Compostela.

O PREÇO INCLUI

• Guia acompanhante, entradas, 
extras, gorjetas

O PREÇO NÃO INCLUI

• Preços não válidos durante feiras, 
congressos, festas locais etc. No 
momento de confirmar a reserva se 
avisará se há algum suplemento. 

• Carro à disposição por um máxi-
mo de 8 horas/Dia

MUITO IMPORTANTE

¿Sabía que...  
pode começar este 

programa diretamente 
em Bilbao ou finalizar 

em Santiago de 
Compostela?

Palas de Rei

Torre de Hércules. La Coruña
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Paisagens do Norte 
de Espanha

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

Em duplo (mínimo 2 pessoas) 2.210 1.605 1.305 1.120 995 300

Suplemento Partidas 01-31/Ago 40

DIA 01 – MADRID – BILBAO 
Recolha dos clientes no hotel e partida para Bilbao. À tarde, 
uma visita guiada que consiste num passeio panorâmico 
histórico e cultural através da Vila de Bilbao, para descobrir 
sua evolução desde seu nascimento na Idade Média até ao 
presente, terminando com um passeio a pé pela parte antiga 
da cidade. Assim, descobrimos a moderno Bilbao (extensão) 
com sua Prefeitura, os palácios da burguesia do final do 
século XIX, a Gran Via, os edifícios modernistas, suas pontes 
e praças, bem como os edifícios do século XXI de Bilbao 
(Palácio Congressos, Museu Guggnheim). .). E na zona histórica 
(pedestre) os primeiros edifícios importantes da cidade: a igreja 
de San Antón, a catedral de Santiago, o Teatro Arriaga, a Praça 
Nova. Alojamento. 

DIA 02 – BILBAO – SANTANDER – COMILLAS – 
SANTILLANA DEL MAR 
Café da manhã. 
Partida para Santander e tempo livre para visitar alguns 
dos locais de interesse, como os Jardins de Pereda, a Praça 
Porticada, a Praça da Prefeitura e as ruas da parte antiga. 
Continuamos até Comillas, famosa pela sua Universidade e 
onde podemos ver o fantástico trabalho do Capricho de Gaudí. 
Vamos continuar a Santillana del Mar, bela cidade, onde só 
pode fazer visita a pé. Ao atravessar a Praça Central e as ruas 
que dela nascem, descobrirá o charme desta cidade cantábrica, 
suas calçadas, seus momentos e até as casas construídas 
há séculos, com belas flores penduradas nas suas varandas. 
Alojamento. 

DIA 03 - SANTILLANA DEL MAR – PICOS DA EUROPA - 
OVIEDO
Café da manhã. Partida para os Picos da Europa, para visitar o 
Santuário de Covadonga. Continuamos até Cangas de Onís 
com uma breve paragem para ver esta bela cidade onde se 
destaca a famosa ponte romana. Partida para Oviedo, passeio 
pela zona histórica com a Catedral, Palácio do Marquês de S. 

Félix, Universidade. Aproveite a oportunidade para desfrutar 
das magníficas vistas subindo ao Monte Naranco, onde 
podemos contemplar duas joias do pré-românico espanhol que 
são Santa Maria del Naranco e São Miguel de Lillo. Alojamento. 

DIA 04 – OVIEDO – CORUNHA – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Café da manhã. Partida para La Coruña e passeio panorâmico 
para a Torre de Hércules e Monte S.Pedro, fabuloso mirador da 
cidade, com visitas sob as Rias, as ilhas Isardas e Cabo Prior. 
A visita ao centro histórico atravessará a Igreja de Santiago, 
a Colegiada de Santa Maria, a Igreja das Bárbaras, a Praça 
de Santo Domingo, a muralha. Continuação a Santiago de 
Compostela. Alojamento. 

DIA 05 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã e visita a pé da cidade com a Plaza do 
Obradoiro com sua bela catedral, a Praça da Universidade, 
suas ruas onde pode sentir a vida de seus habitantes, palácios 
e igrejas. Um lugar que todos os anos milhões de pessoas vêm 
de todo o mundo, muitas delas depois de viajar pelo Caminho 
de Santiago. Seu centro histórico foi declarado Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco. O resto da tarde é livre para 
atividades pessoais. Alojamento.

DIA 06 – SANTIAGO DE COMPOSTELA - MADRID 
Café da manhã. Pela manhã partida para Madrid. Chegada e 
fim dos serviços.

TOUR 
EM PRIVADO

Bilbao

Picos de Europa
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Andaluzia em AVE e Marrocos
DIA 01 – MADRID – CÓRDOBA 
Apresentação na estação de Atocha por sua conta, para 
tomar trem Ave com destino a Córdoba. Resto do dia livre. 
Alojamento 

DIA 02 –  CÓRDOBA - SEVILHA 
Café da manhã. Às 12:15 hrs, visita guiada a pé da cidade 
(Córdoba Monumental Relax Tour – apresentação às 12:05 hrs 
no Monumento aos apaixonados) onde visitaremos seu Bairro 
Judeu, sua famosa Mesquita construída pelo califado e hoje 
de uso cristão, Catedral da cidade. A visita tem uma duração 
de 2 horas aprox. Importante: esta visita não opera aos 
domingos e segundas.
Tempo livre. À hora prevista apresentação por sua conta na 
estação de trem para tomar o trem Ave com destino a Sevilha. 
Chegada e alojamento. 

DIA 03 - SEVILHA 
Café da manhã. Entre as 09:15 e 09:45 (hora e lugar de 
apresentação a confirmar) Visita Sevilha Insólita de 2,5 horas 
de duração para conhecer a alegre e movimentada cidade de 
Sevilha: Torre de Ouro, Praça de Espanha, Parque de Maria 
Luisa, o Bº de Santa Cruz e um cruzeiro pelo rio Guadalquivir 

¿Sabía que...  
pode optar, se desejar, 

unicamente pelo 
programa de Marrocos? 
Consulte seu assistente 

de viagens.

12 días
DESDE

1.715€
 

R E F. H-5022

DATAS DE INICIO 

Diarias de 1/Abr a 31/Out 2018

Córdoba 
Córdoba Center 4* 
Nh Cordoba 4*
Sevilha 
Sevilla Center 4*  
Nh Collection Sevilla 4*
Málaga 
Barceló Málaga 4* 
Silken Puerta Malaga 4*
Tánger 
Royal Tulip 5*std
Casablanca 
Farah Casablanca 5*std
Fez 
Atlas Palais Medina 5*std
Marraquexe 
Les Jardins de l'Agdal 5*std

HOTÉIS PREVISTOS 

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl.Sgl Dto. Jul & Ago

Em duplo (mínimo 2 pessoas) 2.205 2.175 1.780 1.750 1.715 485 75

que ficará para trás. Finalização do tour junto à Torre do Ouro. 
Resto do dia livre. Alojamento.

DIA 04 –  SEVILHA - MÁLAGA 
Café da manhã. Apresentação na estação de trem de Santa 
Justa por sua conta, para tomar trem com destino a Málaga. 
Chegada ao hotel e tempo livre para conhecer a capital da 
Costa do Sol. Alojamento 

DIA 05 –  MÁLAGA – ALGECIRAS - TANGER 
Café da manhã. Traslado até ao porto de Algeciras para tomar 
ferry com destino a Tanger. Chegada a Tanger e traslado ao 
hotel. Jantar e Alojamento 

DIA 06 – TANGER – RABAT - CASABLANCA 
Café da manhã. Partida para a cidade imperial de Rabat, 
capital do Reino de Marrocos desde 1912. A visita começa 
com o Palácio Real. “Dar el Makhzen”, que abriga a Mesquita 
“Homens de Fez”. Visita a Kasbah dos Oudaya. Tempo livre para 
almoço (não incluído). Continuamos a viagem até Casablanca 
e não podemos deixar de evocar o lendário filme com Humphrey 
Bogart e Ingrid Bergman. Visita panorâmica da cidade: 
Boulevard da Corniche, passeio marítimo e depois a estrada 

MUITO IMPORTANTE

•Preços não válidos durante férias, 
congressos, festas locais etc. No 
momento de confirmar a reserva, 
avisaremos se há algum suple-
mento. 

Marrakech
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pela costa, onde chegamos a Anfa, para terminar no exterior 
da grande Mesquita de Hassan II. Jantar e Alojamento. 

DIA 07 – CASABLANCA – MEKNES – VOLUBILIS - FEZ 
Café da manhã. Partida do hotel (opcionalmente, pode visitar 
o interior da Mesquita Hassan II) em direção a Meknes. Visita 
da cidade de Moulay Ismail. Começamos com as muralhas, 
com suas magníficas portas como Bab Manssur. Continue 
para o lago Agdal, com uma área de quatro hectares. A visita 
termina na Mausoléu-Mesquita de Moulay Ismail, de estuque, 
pedra e porcelana fina. Tempo livre para almoço (não incluído). 
Continuação para a cidade romana de Volubilis, já aparecia nos 
mapas do século (IV D.C.). Visita incluída à área arqueológica 
localizada no centro de uma esplêndida planície e onde se 
destacam a sua colunata e mosaicos. De seguida iremos para a 
cidade imperial de Fez. Jantar e Alojamento. 

DIA 08 - FEZ 
Café da manhã e dedicaremos o dia inteiro a conhecer 
Fez. Visita às portas douradas do Palácio Real, construídas 
pelos mestres do bronze. Visitaremos a antiga Medina com 
a Medersa de Bou Anania, a fonte Nejjarine, uma das mais 
belas da medina, a Mesquita Karaouyin, que abriga um dos 
principais centros culturais do Islã e é sede da Universidade de 
Fez e o Mausoléu de Moulay Idris . Pararemos no famoso bairro 
dos curtidores, único no mundo. Paramos para o almoço (não 
incluído). À tarde continuamos visitando Fez, com seus bairros 
artesanais. Jantar e Alojamento.

DIA 09 – FEZ – IFRAN – CASCADAS OUZOUD – BENI 
MELLAL - MARRAQUEXE
Café da manhã. Partida pelas montanhas suaves do Atlas 
Médio em direção à pitoresca cidade de Ifrane, com seus 
telhados de ardósia pontiagudos, para continuar em direção 
às cachoeiras de Ouzoud, as quedas de água mais famosas de 
Marrocos. Com uma altura aproximada de 110 metros, suas 
águas caem saltando pelos degraus e projetam gotas finas 
que formam um arco-íris permanente. Aqui pode aproveitar 
os prazeres do banho. Nesta visita, pode desfrutar da flora e 
fauna local, tempo livre para almoço, (não incluído). Partida 
para a cidade de Beni Mellal. Continuação até aos vales férteis 
de Marraquexe. Jantar e Alojamento.

DIA 10 - MARRAQUEXE
Café da manhã. Visita da cidade que começa pelos Jardins da 
Menara, parque de 14 hectares cujo centro é uma imensa lagoa 
do século XII. O majestoso minarete da Koutubia, torre gêmea 
da Giralda de Sevilha. Visita aos túmulos saadianos, dinastia 
que tornou grande esta cidade. Continuação para o palácio 
da Baía. Exemplo da Idade Média dos muçulmanos, onde se 
destaca a sala de embaixadores, com o seu teto em forma de 
um barco invertido. A visita termina num lugar mágico: a Praça 
de Jemaa el-Fna (Assembleia do Povo), declarada Patrimônio 
da Humanidade. Jantar e Alojamento.

DIA 11 – MARRAQUEXE – VALE ORIKA – OUKAIMDEN – 
ASNI - MARRAQUEXE 
Café da manhã. Partida de Marraquexe para as 
impressionantes Montanhas do Atlas, Ourika, formada pelas 
águas torrenciais que vêm de Oukaïmeden, é uma área fértil, 
com pequenas aldeias de casas de adobe penduradas nas 
encostas da montanha. A visita atravessa o interior do vale, 
onde pode admirar como as aldeias mudam de cor, sendo 
construídas em adobe com a mesma terra dos arredores e 
também chamadas cidades camaleão. Visite o moinho, que 
ainda funciona com a água do rio e cujo moedor transforma 
o grão em farinha. Faremos uma paragem para visitar uma 
autêntica casa berbere, onde apreciaremos um café da manhã 
à base de chá e observaremos seu modo de vida simples. 
Seguiremos então através da montanha de Oukaimden até 
chegar à vila de Moulay Brahim e atravessaremos o planalto 
de Kick e seu vale com as montanhas onde descobriremos o 
Atlas Médio e o deserto de Marraquexe nos trilhos que nos 
levarão ao conhecido Vale de Asni com Plateu De Kik, onde 
iremos desfrutar de vistas maravilhosas. Veremos o lago de 
Lalla Takerkoust com o seu enorme pântano, atravessamos 
aldeias de montanhas bereberes. Regresso a Marraquexe pela 
tarde. Jantar e Alojamento.

DIA 12 – MARRAQUEXE 
Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. • Traslados não indicados em Es-

panha
• Extras, gorjetas

O PREÇO NÃO INCLUI

Serviços em Espanha:
• Estadia em regime de Alojamento 

e Café da manhã em Hotéis indi-
cados ou similares.

• Bilhetes de trem AVE de alta velo-
cidade classe turista em Espanha

• Visita regular a pé com guia local 
em Córdoba (Não opera domingo 
e segunda)

• Visita regular panorâmica de Se-
vilha incluindo Bairro Santa Cruz 
e cruzeiro pelo rio Guadalquivir.

• Traslado do hotel de Málaga até 
ao Porto de Algeciras.

• Assento em ferry Algeciras – 
Tanger.

Serviços em Marrocos: 
• Traslados de chegada e partida
• Veículo de luxo segundo partici-

pantes (capacidade 7 lugares)
• Programa 8 Dias / 7 noites em re-

gime de meia pensão (7 Cafés da 
manhã e 7 jantares)

• Chofer/guia fala espanhola (com 
7 pessoas ou menos)

• Entradas: Marraquexe: Palácio 
Baía e Túmulos Saadianos de Ma-
rraquexe, Kasbah dos Oudaya em 
Rabat, Medersa em Fez e Mauso-
léu de Moulay Ismail em Meknes

O PREÇO INCLUI

Córdoba

Sevilla

Casablanca
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DIA 01 – OVIEDO - AVILÉS 
Traslado de chegada desde a estação de trem ou do aeroporto 
Príncipe de Astúrias ao hotel. Alojamento (clientes com voo de 
chegada de manhã inclui visita a Cudillero pela tarde)

DIA 02 - AVILÉS – CUDILLERO - GIJÓN
Café da manhã. Na parte da manhã, visita guiada a Avilés, 
incluindo o centro histórico, declarado conjunto histórico-
artístico desde 1955. Destacamos a Fonte dos Caños de São 
Francisco, o Palácio do Marquês de Ferrera, o Palácio Maqua 
.... E, como contraste, à saída da cidade faremos visitaremos 
o recinto empresarial Niemeyer. Partida para Cudillero, porto 
pitoresco aninhado na encosta da montanha, destacando a 
Igreja de Santa Maria e a reitoria, que foi um antigo hospital 
de peregrinos, conjunto do século XVIII, declarado Bem de 
Interesse Cultural. Continuação a Gijón. Alojamento. 

DIA 03 – GIJÓN – LLANES - RIBADESELLA – CANGAS DE 
ONÍS
Café da manhã. Pela manhã visita guiada à cidade de Gijón, 
de seguida iniciaremos a rota dos indianos, denominação 
coloquial do emigrante espanhol na América, que retornava 
rico à sua terra natal. Começamos nossa rota pela cidade 
isolada de Llanes e continuamos a Ribadesella, onde teremos a 
possibilidade de caminhar pelo Passeio Marítimo ou subir até à 
Ermita da Guía, uma caminhada agradável onde o cliente pode 
desfrutar da mitologia asturiana, pois não nos esqueçamos 
que Astúrias é uma comunidade que hospeda muitas lendas 

DATAS DE INICIO 

Diarias de 1/Abr a 30/Set 2018

Avilés 
Silken Villa de Avilés 4*
Gijón 
Silken Ciudad de Gijón 4*
Cangas Onis 
Parador 4*
Oviedo 
Barceló Oviedo Cervantes 5*

HOTÉIS PREVISTOS 

6 días
DESDE

960€
 

R E F. H-5023

• Traslados de chegada e partida 
desde aeroporto ou estação de 
trem de Oviedo. 

• 5 noites de Alojamento em quarto 
duplo com Café da manhã buffet 
em Hotéis indicados ou similares

• Guias locais nas visitas de Oviedo 
e Gijón.

• Carro à disposição com chofer 
durante o percurso.

• Passeio gastronômico para con-
hecermos o Queijo de Cabrales 
e a Cidra Asturiana com almoço 
nos Picos da Europa.

O PREÇO INCLUI

• Guia acompanhante, entradas, 
extras, gorjetas

O PREÇO NÃO INCLUI

• Preços não válidos durante férias, 
congressos, festas locais etc. No 
momento de confirmar a reserva, 
avisaremos se há algum suple-
mento.

• Carro à disposição por um máxi-
mo de 8 horas/Dia

MUITO IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

Em duplo (mínimo 2 pessoas) 2.170 1.565 1.260 1.080 960 195

Suplemento Partidas 01/Jul-31/Ago 100

Asturias, 
a rota dos Indianos

relacionadas com Fadas, Duendes e Gnomos. No final, iremos 
para Cangas de Onís. Alojamento. 

DIA 04 – CANGAS DE ONÍS – PICOS EUROPA – CANGAS 
DE ONÍS 
Café da manhã. Partida para os Picos da Europa, onde iremos 
desfrutar de uma rota gastronómica e cultural do queijo 
de Cabrales e da cidra asturiana, uma caminhada de duas 
horas onde pode aprender sobre o processo de fabricação 
de ambos os produtos. No final da visita, desfrutaremos 
de um excelente almoço. Continuamos o caminho para o 
Santuário de Covadonga, onde faremos uma paragem. A 
Santa Cueva é esculpida na rocha, acima de uma cachoeira, 
onde o santo padroeiro das Astúrias viveu há mais de 1.300 
anos. Continuamos nossa jornada de volta a Cangas de Onís. 
Chegada e tempo livre para descansar e desfrutar desta bela 
cidade, conhecida por sua famosa Ponte Romana. Alojamento.

DIA 05 – CANGAS DE ONIS - OVIEDO 
Café da manhã. Partida para Oviedo. À chegada visita 
guiada da cidade, um ponto de partida excepcional para nos 
aproximarmos de exemplos de arte pré-românica, Patrimônio 
Mundial da Humanidade, no litoral da Costa Verde, paisagens 
naturais incríveis, onde daremos um passeio pelo centro 
histórico e podemos contemplar a Catedral, Palácio do 
Marquês de S. Félix, Universidade, e terminaremos a visita até 
ao Monte Naranco, onde poderemos contemplar duas joias do 
pré-românico espanhol que são Santa María del Naranco e São 
Miguel de Lillo. Resto do dia livre para desfrutar da cidade. 
Alojamento. 

DIA 06 – OVIEDO
Café da manhã. Traslado de partida e fim dos serviços. 

Gijón

TOUR 
EM PRIVADO
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ROTAS DO 
VINHO

Nossa grande aposta dentro deste catálogo. Por um lado, 
dois programas gastronômicos para o conquistarmos desde 
a boa mesa com as rotas Espanha Gourmet e a Rota do Pre-
sunto Ibérico. E por outro lado, quatro programas para quem 
quer entrar nesta parte da cultura enológica que dominamos 
no nosso país, incluindo visitas turísticas e visitas às vinícolas 
do D.O de RIOJA, RIBERA DEL DUERO, RUEDA E TORO.

Diferentes propostas, como os programas de Vinho e Arqui-
tetura, onde nos propomos visitar algumas das vinícolas mais 
emblemáticas do nosso país, desenhadas por arquitetos de 
renome mundial ou o programa Vinho e Relax; um programa 
com o qual, além de abordar uma das mais importantes re-
giões vitivinícolas do nosso país, pode descansar num hotel 
adega que o deixará sem palavras.

Também propomos um programa com partidas programa-
das em grupo, sempre com um guia acompanhante durante 
todo o percurso.

Estamos convencidos de que estas EXPERIÊNCIAS lhe 
deixarão com um bom sabor.
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¿Sabía que...  
Você pode fazer este 
passeio a sua medida 

com iniço em Bilbao ou 
San Sebastian

Consulte seu assistente 
de viagens.

ROTAS DO VINHO ROTAS DO VINHO

4 días
DESDE

1.490€
 

R E F. H-5006

DATAS DE INICIO 

Diarias de 1/Abr a 31/Out 2018

HOTÉIS PREVISTOS 

Bilbao  
NH Collection Ria de Bilbao 4*
San Sebastián  
Silken Amara Plaza 4*

• Transporte em carro/minivan 
com chofer/assistente durante 
o percurso.

• Visitas a pé com guia local em 
Bilbao e San Sebastián.

• 3 noites de Alojamento e Café 
da manhã em Hotéis indicados 
ou similares.

• 1 almoço Gastronômico no Rest. 
Echaurren em Ezcaray.

• 1 jantar Gastronômica no Rest. 
Etxanobe em Bilbao

• 1 almoço Gastronômico com 
combinação de vinhos no Rest. 
Bistró Guggenheim em Bilbao

• 1 almoço Gastronômico no Rest. 
Kokotxa em San Sebastián. 

• 1 almoço Gastronômico no Rest. 
Zaldarian em Vitoria

• Entrada o Museu Guggenheim 
(segundas fechado - exposição 
temporal não incluída).

O PREÇO INCLUI

• Guia acompanhante, entradas ou 
comidas não detalhadas no itinerá-
rio, bebidas em almoços e jantares 
exceto no Bistró Guggenheim

O PREÇO NÃO INCLUI

San Sebastián
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O que propomos em seguida não é uma viagem qualquer, é 
um passeio gastronômico que o convida a saborear nosso país 
com os cinco sentidos. Deixe que mostremos porque a Espanha 
é reconhecida mundialmente como um destino gastronômico 
de primeira ordem. Preparamos um itinerário gastronômico, 
incluindo almoços ou jantares em restaurantes de reconhecido 
prestígio. Chegue ao céu, à mesa

DIA 01 – MADRID – EZCARAY – SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA - BILBAO 
Café da manhã e partida para La Rioja onde participaremos 
ativamente (por algumas horas e antes do serviço) na equipe 
de cozinha do Restaurante Echaurren, onde tomaremos 
o menu gastronômico combinando com 2 vinhos. Após o 
almoço, iremos para Santo Domingo de la Calzada, que abriga 
um valioso patrimônio em que se destacam as paredes, a 
Catedral e o antigo Hospital dos Peregrinos. Continuação para 
Bilbau. À noite, temos previsto um jantar no Restaurante 
Etxanobe que dificilmente esquecerá, onde cada prato é 
melhor que o anterior. Um menu gastronômico que merece a 
estrela Michelin que este restaurante possui.
Alojamento.

DIA 02 – BILBAO – SAN SEBASTIÁN 
Café da manhã. Partida para fazer a visita panorâmica e 
aproveitar esta cidade de design urbano exemplar. A capital 
basca preserva um bairro medieval onde é possível encontrar 
inúmeros locais de sabor tradicional, como a Praça da Virgem 

Branca e edifícios históricos, como a Catedral de Santa Maria. 
Visitaremos o Museu Guggenheim e aí mesmo desfrutaremos 
do nosso almoço no Restaurante Bistro Guggenheim. 
Uma proposta informal, mas ao mesmo tempo com classe e 
cheia de personalidade, onde os toques da alta gastronomia 
são a nota diferenciadora. Após o almoço, partida para San 
Sebastian. A cidade espanhola com mais estrelas Michelin por 
metro quadrado. Recomendamos passear pela parte antiga 
da cidade para descobrir sua premiada cozinha em miniatura. 
Alojamento.

DIA 03 -  SAN SEBASTIÁN 
Café da manhã e visita da cidade com o Museu de S. Telmo, o 
Peine del Viento ou o Kursaal, são exemplos de como a cidade 
une tradição com modernidade. Nossa visita finaliza na zona 
histórica da cidade onde nos espera o almoço no Restaurante 
Kokotxa, com uma estrela Michelin onde se conjuga tradição 
e vanguarda com produtos frescos de máxima qualidade. Resto 
do dia libre. Alojamento

DIA 04 – SAN SEBASTIÁN – VITORIA - MADRID 
Café da manhã e partida para Vitória, uma cidade que detém o 
título de Capital Verde Europeia em 2012. Aqui iremos almoçar 
no Restaurante Zaldarian, um cardápio de degustação onde 
não deve perder a sobremesa, pois este restaurante para além 
de ter 1 estrela Michelin, ostenta o prêmio de campeão de 
Espanha de “confeitaria da alta restauração”. Partida para 
Madrid, chegada e fim dos serviços.

ROTAS DO VINHO ROTAS DO VINHO

Espanha Gourmet

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl.Sgl

Em duplo (mínimo 2 personas) 2.210 1.850 1.670 1.565 1.490 265

Supl. Temporada alta (03/Jul-24/Sep) 60 60

Consulte Datas de feiras e suplemento para 1 pax viajando sozinho

TOUR 
EM PRIVADO

• Carro à disposição por um máximo 
de 8 horas/Dia

• Dependendo da disponibilidade e 
dias de abertura, os restaurantes ou 
as atividades a realizar nos mesmos, 
poderão ser modificados 

   mesmo que recomendados, ao ser 
partidas diárias, pode não coincidir 
que os restaurantes e o museu es-
tejam abertos.

• Tanto os restaurantes como os lu-
gares a visitar podem ser substituí-
dos por outros similares no caso de 
que se encontrem fechados no dia 

   programado para a visita ou a re-
feição. Nesse caso, oferecemos 
uma alternativa similar à indicada 
no programa.

• O preço pode variar por coincidir 
reservas com Datas de feira e festas 
locais.

MUITO IMPORTANTE

Bilbao
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¿Sabía que...  
pode completar seu 

programa desfrutando 
de um percurso pela 

Andaluzia num luxuoso 
palácio rolante, o 

“Trem Al-Andalus”? 
Consulte a páginas 39 
a 42 deste catálogo.

5 días
DESDE

935€
 

R E F. H-5007

DATAS DE INICIO 

Diarias de 1/Abr a 31/Out 2018

HOTÉIS PREVISTOS 

Zafra 
Parador 4*
Aracena 
Convento Aracena 3*S
Sevilla 
Nh Plaza de Armas 4*

• Transporte em carro/minivan 
com chofer/assistente durante o 
percurso.

• 4 noites em Alojamento e Café 
da manhã em Hotéis indicados 
ou similares.

• Guia local para visita de Sevilha.
• Passeio em barco pelo Rio 

Guadalquivir.
• Visita de meio dia à adega de 

presunto com cata de presuntos 
ibéricos de cebo e belota com 
vinho.

O PREÇO INCLUI

• Guia acompanhante, entradas não 
indicadas.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Carro à disposição por um máxi-
mo de 8 horas/Dia

• O preço pode variar por coincidir 
reservas com Datas de feira e fes-
tas locais.

MUITO IMPORTANTE

ROTAS DO VINHO ROTAS DO VINHO
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Estremadura e Andaluzia 
Rota do Presunto Ibérico

Não são nem de uma atriz nem de uma modelo ou de um 
jogador de futebol. As pernas mais desejadas da Espanha são 
a carne de porco ao sal, universalmente conhecida como pre-
sunto e, entre as muitas variedades encontradas em toda a 
geografia espanhola, o mais prestigiado é o presunto Jabugo, 
obrigatório no gourmet de todo o mundo. Propomos uma 
rota diferente na qual a gastronomia e as paisagens verdes 
do sul da Espanha são protagonistas. E como diz o ditado "se 
aproveita até aos ossos". Os estudiosos dizem que o porco 
preto é um descendente direto do javali pré-histórico e que 
os romanos foram os primeiros a louvar seu sabor persistente 
e inconfundível. Seja como for, o Jabugo recebe o nome da 
cidade de Huelva, que é o epicentro da sua produção, embora, 
na realidade, seria mais apropriado falar da Denominação de 
Origem de Presunto de Huelva, cujos domínios se estendem 
a outras províncias, como seja Badajoz, Cáceres ou Córdoba 
e todas as regiões do sul, onde crescem azinheiras, sobreiros 
e carvalhos. A vegetação é fundamental, pois o porco que 
nos dará a delicadeza suculenta só se pode alimentar, durante 
toda a vida, do fruto dessas árvores, as bolotas. Fundamental 
é a atividade diária do animal: sem estresse ou reprodução 
intensiva; para produzir um bom presunto é necessário que 
o animal viva como um rei à vontade no campo, sem gran-
des preocupações como se alimentar ou acasalar. Estamos 
convencidos de que não se arrependerá de ter escolhido este 
percurso”

DIA 01 - MADRID – CÁCERES -  ZAFRA
À hora prevista, partida para Zafra, também conhecida como 
Sevilla la Chica. No caminho, paramos em Cáceres. Uma série 
de torres preside a parte histórica da cidade, delimitada por 
muros do período árabe. As ruas lapidadas pontilhadas com 
casas fortificadas medievais e palácios renascentistas, fazem 
as fotos mais bonitas desta cidade declarada Patrimônio da 
Humanidade. Após o almoço, continuamos nossa jornada 
para Zafra, presidida pelo Alcázar do s. XV. Seu exterior tem 
uma aparência militar, mas o interior se assemelha a um 
palácio. O claustro renascentista do pátio central se destaca. 
Atualmente, o Alcázar abriga um albergue de turismo e é aqui 
onde vamos dormir esta noite.
Alojamento.

DIA 02 - ZAFRA - JEREZ DE LOS CABALLEROS – 
FREGENAL DE LA SIERRA – JABUGO – ARAJANTAR
Café da manhã e partida para Jerez de los Caballeros, uma 
cidade onde as culturas, o conhecimento e os estilos artísticos 
se unem. Seu centro histórico é declarado de interesse cultu-
ral. Continuaremos nosso percurso através do Fregenal de la 
Sierra com uma arquitetura folclórica cuidadosa e um notável 
catálogo artístico e arquitetônico que fazem desta vila um 
modelo esplêndido das típicas aldeias montanhosas do sul de 
Badajoz. Seu centro histórico é declarado de interesse cultu-
ral. Continuamos por Arajantar, onde permaneceremos num 
convento do século XVII. Se desejar (pagamento prévio), pode 
fazer uso do spa do hotel. Alojamento.

TOUR 
EN PRIVADO

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl.Sgl

Em duplo (mínimo 2 pessoas) 1.865 1.375 1.130 980 885 205

Supl. Estadias coincidindo sexta e sábado em Arajantar 50 35

Consulte Datas de feiras e suplemento para 1 pax viajando sozinho

ROTAS DO VINHO ROTAS DO VINHO

Sevilla
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7 días
DESDE

1.445€
 

R E F. H-5013

DATAS DE INICIO 

Diarias de 1/Abr a 31/Out 2018

HOTÉIS PREVISTOS 

Madrid 
Hotel Wellington 5*
Tordesillas 
Parador 4*
Burgos  
Abba Burgos 4*  
Rice Palacio de los Blasones 4*
Logroño 
Nh Herencia 4* 
Los Bracos 4*

• Traslados de chegada e partida 
em carro privado.

• Alojamento e café da manhã buffet 
em Hotéis indicados ou similares.

• Mercedes Clase E / Mercedes Via-
no com chofer/assistente durante 
o percurso.

• Visita com Guia local em Segovia.
• Entrada ao Mosteiro de Yuso.
• Entradas a adegas com degus-

tação segundo programa: Valde-
cuevas, Arzuaga, Centro Temático 
do Vinho Villa Lucia e Marqués de 
Riscal.

• Almoços com vinho novo em: 
Segóvia, Penafiel, Santo Domingo 
de la Calzada, Haro e Logroño.

O PREÇO INCLUI

• Guia acompanhante durante o 
percurso.

• Extras, gorjetas ou qualquer outro 
serviço não detalhado.

• Entradas aos monumentos que 
não estejam indicados em “O 
preço inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

ROTAS DO VINHO ROTAS DO VINHO

¿Sabía que…
pode personalizar este 

programa incluindo uma 
cata de queijos, jantares 

em restaurantes 
gastronômicos ou 

uma aula de culinária? 
Consulte a página 8 

deste catálogo.

Burgos
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DIA 01 - MADRID 
Chegada ao aeroporto de Madrid e traslado ao hotel. 
Alojamento.

DIA 02 - MADRID – SEGÓVIA – RUEDA - TORDESILHAS
Café da manhã. No horário programado, partida para 
Tordesilhas. No caminho, paramos em Segóvia para uma 
visita com guia local. Além do famoso Aqueduto, muitas 
igrejas românicas, Catedral e Alcázar formam uma paisagem 
majestosa que domina estas terras castelhanas. Depois de 
um típico almoço segoviano no famoso restaurante Casa 
Cândido, com leitão assado, continuamos a viagem até 
Rueda. Visitaremos as adegas de Valdecuevas onde faremos 
uma degustação de vinhos da zona. Continuamos em direção a 
Tordesilhas. Alojamento.

DIA 03 - TORDESILHAS – QUINTANILLA - PENAFIEL-
BURGOS
Café da manhã e breve caminhada pela cidade de Tordesilhas. 
Continuação até Quintanilla de Onésimo, que oferece algumas 
das melhores vinícolas da D.O. “Ribera del Duero. Visitaremos as 
Adegas Arzuaga Navarro e degustaremos um vinho de reserva. 
Continuamos até Penafiel. A cidade fortificada em 1307, foi 
centro comercial e histórico de primeira ordem. Almoço no 
restaurante Molino de Palácios, um almoço com cordeiro assado 
regado com um caldo da terra. Depois do almoço, podemos 
caminhar até ao Castelo, dentro do qual se encontra o Museu 
do Vinho ou continuarmos nossa viagem a Burgos parando no 
Mosteiro de Silos (opção a ser escolhida pelo cliente). Chegada 
a Burgos e alojamento.

DIA 04 - BURGOS – STO DOMINGO DE LA CALZADA– SAN 
MILLÁN - LOGROÑO
Café da manhã e tempo livre antes de partir para Sto. 

Domingo de la Calzada e paragem para visitar sua magnífica 
Catedral. Almoço no Parador, onde saborearemos uma 
degustação de pratos típicos da região com bebidas de La 
Rioja. O Parador é um antigo hospital da Rota Jacobea do Séc. 
XII. Partida para San Millán de la Cogolla onde visitaremos o 
Mosteiro de Yuso. Esta cidade de Rioja fundada pelo santo 
homônimo e ligada há séculos ao Caminho de Santiago. A forte 
tradição monástica do município é apreciável no belo conjunto 
arquitetônico que abriga, onde os Mosteiros de Suso e Yuso 
se destacam, ambos declarados Patrimônio da Humanidade. 
Continuação a Nájera, para admirar o Mosteiro de Santa Maria 
a Real. Chegada a Logroño e alojamento.  

DIA 05 - LOGROÑO – HARO – ELCIEGO - LOGROÑO
Depois do café da manhã visitaremos o centro temático do 
vinho “Villa Lucia”. Recria a arquitetura popular das vinícolas 
e edifícios típicos da região. Após a visita, partida para Haro 
para almoço no Restaurante El Claustro de los Agustinos à base 
de cordeiro de Castilha. Em seguida, partida para Elciego, para 
visitar a adega “Marqués de Riscal” desenhada pelo arquiteto 
“Frank Ghery” (arquiteto do Guggenheim). Visita e degustação. 
Regresso a Logroño. Alojamento.

DIA 06 – LOGROÑO - MADRID
Café da manhã e tempo livre para visitar Logroño. Almoço 
no Restaurante Pan y Vino, localizado no centro histórico da 
cidade, onde podemos escolher entre uma grande variedade 
de pratos: primeiro e segundo prato e sobremesa. Partida para 
Madrid. Chegada e alojamento.

DIA 07 - MADRID
Café da manhã. Tempo livre e traslado ao aeroporto de 
Madrid. Fim dos serviços.

Rota do Vinho 
Ribeira do Douro e Rioja

TOUR 
EM PRIVADO

• Carro à disposição por um máxi-
mo de 8 horas/Dia

• Tanto os restaurantes como os 
lugares a visitar podem ser subs-
tituídos por outros similares no 
caso de que se encontrem fe-
chados no dia programado para 
a visita ou a refeição. Nesse caso, 
oferecemos uma alternativa simi-
lar à indicada no programa.

• O preço pode variar por coincidir 
reservas com Datas de feira e fes-
tas locais.

MUITO IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl.Sgl

Em duplo (mínimo 2 pessoas) 2.490 1.965 1.705 1.550 1.445 455 

Consulte suplemento para 1 pax viajando sozinho

ROTAS DO VINHO ROTAS DO VINHO

Tordesillas
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¿Sabía que…
pode personalizar 

este programa 
acrescentando noites 
adicionais nas cidades 
que deseje? Consulte 

seu assistente de 
viagens.

8 días
DESDE

1.470€
 

R E F. H-5014

DATAS DE INICIO 

Diarias de 1/Abr a 31/Out 2018

HOTÉIS PREVISTOS 

Madrid  
Hotel Wellington 5*
Quintanilla de Onésimo  
Hotel Arzúaga 5*
Valladolid  
Ac Palacio de Santa Ana 5*
Zamora  
Parador 4*
Salamanca  
Nh Palacio Castellanos 4*L
Segovia  
Cándido 4*S

• Traslados de chegada e partida 
em carro privado.

• Alojamento e Café da manhã bu-
ffet em Hotéis indicados ou simi-
lares.

• Carro com chofer/assistente du-
rante o percurso.

• Visitas com guias locais em Segó-
via e Salamanca.

• Entradas a adegas com degus-
tação segundo programa: Valde-
cuevas, Arzuaga, Protos e Fariña.

O PREÇO INCLUI

• Guia acompanhante durante o 
percurso

• Extras, gorjetas ou qualquer outro 
serviço não detalhado

O PREÇO NÃO INCLUI

ROTAS DO VINHO ROTAS DO VINHO

Salamanca
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DÍA 1 MADRID
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 MADRID – TORDESILLAS – QUINTANILLA
Desayuno. A la hora prevista salida hacia Rueda, cuya región 
se extiende por la Provincia de Valladolid. Visitaremos  las 
bodegas Valdecuevas donde realizaremos una cata de vinos 
de la zona. Continuamos nuestro recorrido hasta Tordesillas, 
una vez capital de España, visitaremos el Real Monasterio de 
Sta Clara y el Museo del Tratado, dedicado al famoso pacto 
allí firmado entre España y Portugal para dividirse las tierras 
del nuevo mundo, aún por descubrir, en 1494. Seguimos ha-
cia Quintanilla para alojarnos en un hotel-bodega (Arzuaga) 
y donde realizaremos una visita exclusiva asi como una cata 
en este espectacular entorno. Alojamiento.

DÍA 3 QUINTANILLA – PEÑAFIEL – VALLADOLID 
Desayuno. A la hora prevista salida hacia Peñafiel. Esta ciudad 
está salpicada de bodegas de prestigio internacional. Realiza-
remos visita a la bodega de Protos, con degustación de vinos. 
Después del almuerzo. Sugerimos almuerzo con lechazo asado 
y un vino de la región, como no puede ser de otra manera (no 
incluido). Tiempo libre para visitar ésta recoleta localidad y su 
Museo del Vino, que nos acercará al fascinante mundo de la 
enología. Continuación hacia Valladolid para realizar visita a 
pie del casco histórico de la que fuera la antigua corte de Cas-
tilla y capital del Imperio. Alojamiento. 

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl.Sgl

Em duplo (mínimo 2 pessoas) 2.750 2.120 1.795 1.600 1.470 600

Consulte suplemento para 1 pax viajando sozinho

DÍA 4 VALLADOLID – TORO – ZAMORA
Desayuno y salida hacia Toro donde incluimos visita a Bo-
degas Fariña, una de las más conocidas de la zona y donde 
probaremos uno de sus caldos. Continuamos nuestro camino 
no sin antes dar un paseo por la ciudad, declarada conjunto 
monumental histórico-artístico. Llegamos a Zamora que con-
serva un importante legado de arte románico. A orillas del río 
Duero y en plena Ruta Vía de la Plata, su importancia medieval 
ha dejado huella en murallas, palacios y templos. Alojamiento.

DÍA 5 ZAMORA -SALAMANCA
Desayuno y salida hacia Salamanca, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Realizaremos una visita de la ciudad con un guía local. Resto 
del día libre. Alojamiento.

DÍA 6 SALAMANCA - SEGOVIA 
Desayuno y salida hacia Segovia, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Situada en una elevación del terreno, entre los 
cauces de los ríos Eresma y Clamores. Además del famoso 
Acueducto, multitud de iglesias románicas, Catedral y Alcázar 
son dignos de mención. Alojamiento.

DÍA 7 SEGOVIA - MADRID
Desayuno y visita de la ciudad con guía local. Después de la 
visita continuamos a Madrid. Alojamiento.

DÍA 8 MADRID
Desayuno. Tiempo libre y traslado en auto privado al aero-
puerto de Madrid. Fin de los servicios. 

Rota do Vinho: 
Rueda, Toro e Ribera del Duero

TOUR 
EM PRIVADO

ROTAS DO VINHO ROTAS DO VINHO

• Carro à disposição por um máxi-
mo de 8 horas/Dia

• As adegas podem ser substituídas 
por outras similares no caso das 
publicadas se encontrarem fecha-
das. Normalmente fecham um dia 
por semana. Nesse caso, ofere-
cemos uma alternativa similar à 
indicada no programa.

• O preço pode variar por coincidir 
reservas com Datas de feira e fes-
tas locais.

MUITO IMPORTANTE

Segovia

Valladolid
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¿Sabía que…
pode personalizar este 

programa acrescentando 
noites adicionais nas 
cidades que deseje? 

Consulte seu assistente de 
viagens

6 días
DESDE

1.035€
 

R E F. H-5013

DATAS DE INICIO 

Mai 28
Jun 18
Set 17
Out 01

HOTÉIS PREVISTOS 

Madrid 
Mayorazgo 4*
Valladolid 
Nh Balago 4*
Burgos 
Hotel Rice Maria Luisa 3*
Laguardia 
Hotel Villa de Laguardia 4*

• Traslado de chegada em carro 
privado

• Alojamento e café da manhã 
buffet em Hotéis indicados ou 
similares.

• Bus e guia acompanhante 
durante o percurso.

• Visita com guia local em Segóvia 
e Burgos.

• Entrada à Catedral de Burgos.
• Entrada ao Museu do Vinho em 

Penafiel.
• Entrada ao Mosteiro de Yuso.
• Entrada a 2 adegas com 

degustação de vinhos.
• Entrada a 1 adega com 

degustação de vinho e 5 pintxos
• 1 almoço com bebida em bodega 

em Rueda.
• 1 almoço com bebida em Penafiel.
• 1 almoço com bebida em Parador 

de Sto. Domingo de la Calzada.

O PREÇO INCLUI

• Qualquer serviço não detalhado 
no apartado “O preço inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

ROTAS DO VINHO ROTAS DO VINHO

Burgos
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DIA 01 - MADRID 
Chegada ao aeroporto de Madrid e traslado ao hotel. 
Alojamento.

DIA 02 - MADRID – SEGÓVIA – RUEDA - VALLADOLID
Café da manhã. Partida para Segóvia e visita com guia 
local. A cidade velha e o aqueduto romano são Património 
da Humanidade, e está localizado numa elevação, entre os 
canais dos rios Eresma e Clamores. Além do famoso Aqueduto, 
muitas igrejas românicas, a Catedral e o Alcázar, formam uma 
paisagem majestosa que domina estas terras castelhanas. 
Continuamos nossa jornada até chegarmos a Rueda, região 
que se estende pela província de Valladolid. Faremos uma 
visita a uma das vinícolas mais prestigiadas da região. A adega 
laberinto El Hilo de Ariadna, associado à mitologia clássica 
e personagens do mito do Minotauro de Creta. Degustação 
de vinhos; aqui também desfrutaremos de um almoço típico 
da região. Chegada a Valladolid. A cidade do rio Pisuerga, 
preserva no seu centro históricos um interessante complexo 
renascentista composto por casas, palácios, igrejas e um dos 
seus edifícios mais emblemáticos, sua Catedral. A cidade goza 
de uma intensa vida cultural graças ao seu estatuto de sede 
universitária.Alojamento.

DIA 03 - VALLADOLID – QUINTANILLA – PENAFIEL - 
BURGOS
Café da manhã e partida para Quintanilla de Onésimo, que 
oferece algumas das melhores vinícolas deste magnífica D.O. 
“Ribera del Duero”, uma das mais prestigiadas do nosso país e 
onde visitaremos as adegas Arzuaga Navarro, onde, além da 
visita guiada, provaremos um vinho de reserva. Continuamos 
nossa viagem a Penafiel para tomar o almoço com cordeiro 
assado. Fortificada em 1307, a cidade de Penafiel tem sido 
um centro comercial e histórico de primeira ordem. Sob uma 
colina se ergue seu famoso castelo, declarado Monumento 
Nacional em 1917. Depois do almoço visitaremos o Castelo, 
dentro do qual é o famoso Museu Provincial do Vinho. Após 
a visita, a cidade castelhano-leonesa de Burgos, localizada no 
Caminho de Santiago, preserva vestígios importantes do seu 
esplendor medieval. Aquela que foi a capital do reino unificado 
de Castillla e Leon durante cinco séculos, possui uma das obras 
mais destacadas do gótico espanhol, sua Catedral, declarada 
Patrimônio da Humanidade. Alojamento.

DIA 04 - BURGOS – STO DOMINGO – SAN MILLÁN - 
LAGUARDIA
Depois do café da manhã visitaremos com guia local a 

monumental Catedral. Partida para Sto. Domingo de la 
Calzada, onde suas ruas medievais, declarada conjunto de 
interesse Histórico-Nacional, abriga um valioso patrimônio em 
que se destacam suas muralhas, a Catedral e o antigo Hospital 
dos Peregrinos. A gastronomia de La Rioja, e especialmente os 
famosos vinhos de Rioja, são algumas das atrações oferecidas 
na zona. Iremos desfrutar do almoço no Parador, o antigo 
hospital da Rota Jacobea do Séc.XII. Depois do almoço 
partida para San Millán de la Cogolla, a tradição monástica 
profundamente enraizada do município é notável no belo 
cenário arquitetônico que abriga, incluindo os Mosteiros Suso 
e Yuso, ambos declarados Patrimônio Mundial. A importância 
de San Millán de la Cogolla também é devido à sua condição 
de berço do castelhano, pois nesta localidade se conservam 
os primeiros documentos escritos nesta língua. Chegada a 
Laguardia. Alojamento.  

DIA 05 - LAGUARDIA - ELCIEGO – LAGUARDIA
Após o Café da Manhã, partida para Elciego, para visitar a 
adega “Marqués de Riscal”, conhecida pelo seu design, do 
arquiteto “Frank Ghery” (arquiteto do Guggenheim). Visita 
e degustação. Tempo livre em Laguardia para almoço. Pela 
tarde visitaremos a vinícola Ysios, do arquiteto Santiago 
Calatrava. Uma peça única, singular e perfeitamente integrada 
no meio ambiente. Regresso a Laguardia e tempo livre para 
desfrutar das instalações do hotel. Alojamento.

DIA 06 - LAGUARDIA – LOGROÑO -  MADRID
Café da manhã e partida para Logroño para conhecer sua zona 
histórica. O Caminho de Santiago fez desta uma das cidades 
mais importantes da rota, deixando um interessante complexo 
monumental intimamente ligado à passagem tradicional dos 
peregrinos. O Codex Calixtinus (séc. XII), a primeira Guia do 
Caminho de Santiago, já menciona Logroño nas suas páginas. 
A passagem de comerciantes, artistas e peregrinos através das 
ruas de calçada da capital da Rioja durante séculos, tornou 
a cidade uma encruzilhada de grande significado cultural. 
Depois do almoço (não incluído) partida para Madrid. Chegada 
e fim dos serviços.

• Partidas garantidas com um míni-
mo de 15 pessoas.

• Visitas às adegas poderão ser mo-
dificadas segundo a disponibili-
dade das mesma.s

MUITO IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Em duplo 1.035

Supl. Single 240

Preços válidos para um mínimo de 15 pessoas

Ribera del Duero em grupo
TOUR 

EM PRIVADO

ROTAS DO VINHO ROTAS DO VINHO
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DIA 01 -  MADRID – STO DOMINGO DE LA CALZADA – 
LOGROÑO
No horário programado, partida de Madrid até Logroño. 
Pararemos no caminho para conhecer Santo Domingo de la 
Calzada. Suas ruas medievais, declaradas Conjunto de interesse 
Histórico-Nacional, abriga um valioso patrimônio histórico de 
grande valor. Continuamos a Logroño, capital de La Rioja. Os 
peregrinos do Caminho de Santiago entraram nesta cidade 
aconchegante pela ponte de pedra da qual, hoje em dia, pode 
ver uma bela panorâmica da zona histórica. A rua do Laurel é 
uma das atrações de Logroño e onde iremos desfrutar de um 
almoço no restaurante Pan y Vino com base em saborosas 
especialidades da zona. Alojamento.

DIA 02 -  LOGROÑO – ELCIEGO – LAGUARDIA -  LOGROÑO
Café da manhã. Partida para Elciego para visitarmos a famosa 
adega “Marqués de Riscal”, reconhecida pelo seu design do 
arquiteto Frank Ghery. Terminaremos a visita com degustação 
do vinho Rueda e um de reserva. Continuamos a Laguardia 
onde visitaremos as vinícolas Viña Real, obra do arquiteto 
francês Philippe Mazière, autêntica alegoria ao mundo do 

vinho, com uma estrutura funcional de madeira e aço inoxidável 
que decora o Cerro de la Mesa. Degustaremos dois vinhos com 
um aperitivo típico da zona. Almoço no restaurante Héctor 
Oribe, com cozinha atual, sazonal, mas sem negligenciar a 
culinária tradicional, em que sua especialidade é o rabo de carne 
estufada com vinho tinto. Pela tarde, se desejar, pode visitar 
o centro temático do vinho “Villa Lucia” que admiravelmente 
recria a arquitetura popular das vinícolas e edifícios típicos da 
região (entrada não incluída). Tempo livre. Alojamento.

DIA 03 -  LOGROÑO – BURGOS -  MADRID
Café da manhã. Hoje visitaremos as adegas de Ysios, do 
arquiteto Santiago Calatrava. Uma peça única, singular e 
perfeitamente integrada no meio ambiente. A vista aérea desta 
fazenda possui a forma de um copo de vinho. Continuamos 
nossa jornada em direção a Burgos, que ergue orgulhosamente 
os prodigiosos pináculos góticos da sua catedral, espalhados 
por belos monumentos e igrejas. Em frente à Catedral, 
desfrutaremos de um contundente menu de Burgos no 
restaurante El Cid. Continuamos nossa viagem até Madrid. 
Chegada e fim dos serviços.

¿Sabía que…
se desejar pode 

completar sua viagem 
acrescentando uma 
estadia em Madrid 

no inicio ou no fim do 
programa? Consulte seu 

asistente de viagens

Vinho e Arquitetura 
Escapada à Rioja Alavesa

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl.Sgl

Em duplo (mínimo 2 pessoas) 1.165 900 765 680 630 115

TOUR 
EM PRIVADO

DATAS DE INICIO 

Diarias de 1/Abr a 31/Out 2018

HOTÉIS PREVISTOS 

Logroño  
Nh Herencia/AC La Rioja 4*

• Transporte em carro/minivan 
com chofer/assistente durante o 
percurso.

• 2 noites em alojamento, café 
da manhã em hotel indicado ou 
similar.

• 3 almoços gastronômicos 
indicados no itinerário

• 3 visitas a adegas, com 
degustação, indicadas no 
itinerário

O PREÇO INCLUI

• Guia acompanhante durante o 
percurso

* Outro serviço não detalhado no 
itinerário

O PREÇO NÃO INCLUI

3 días
DESDE

630€
 

R E F. H-5015

• Carro à disposição por um máxi-
mo de 8 horas/Dia

• Tanto os restaurantes como os 
lugares a visitar podem ser subs-
tituídos por outros similares no 
caso de que se encontrem fe-
chados no dia programado para 
a visita ou a refeição. Nesse caso, 
oferecemos uma alternativa simi-
lar à indicada no programa.

• O preço pode variar por coincidir 
reservas com Datas de feira e fes-
tas locais.

MUITO IMPORTANTE

Bodegas Ysios

ROTAS DO VINHO
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TRENS 
DE LUXO

Os sonhos viajam e se tornam realidade a bordo dos trens 
Al Andalus e Transcantábrico. Passear por um passado su-
gestivo que está presente em cada detalhe de um trem de 
época; viver experiências em torno do prazer de olhar, ouvir, 
cheirar, tocar e gostar; deixar o tempo fluir na cadência de 
um solavanco suave que nos faz avançar, descobrindo novas 
experiências e sensações. O trem, as suites, a rota, a tripu-
lação, a gastronomia ... tudo o que compõe a oferta destes 
trens está orientado para um único objetivo: conseguir uma 
viagem inesquecível.

O Transcantábrico é um autêntico hotel de luxo em trilhos, 
cujos salões históricos e suites combinam o charme dos 
trens que evocam o início do século XX com o conforto mais 
avançado do século XXI.

As carruagens suite que compõem hoje Al Andalus, com-
põem um trem aromático Belle Époque, com conforto, ele-
gância e espaço inigualáveis. Em Al Andalus, os elementos 
originais coexistem, tornando suas carruagens a verdadeiras 
joias ferroviárias, com os últimos avanços técnicos, que per-
mitem ao viajante desfrutar de máximo conforto e segurança.

ROTAS DO VINHO
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El Transcantábrico
Um cruzeiro 5 estrelas pelo norte de Espanha

Os quartos e suites do El Transcantábrico Gran Luxo são compostos por um autêntico hotel de cinco 
estrelas em carris, com detalhes e amenidades que atendem às expetativas mais exigentes. Um trem 
que evoca a nostalgia e o encanto desses grandes expressos do início do século XX, inspiração para 

obras memoráveis de literatura e cinema, mas, ao mesmo tempo, tem as características de conforto mais 
avançadas do século XXI. Gastronomia, paisagem, cultura, glamour, diversão e relaxamento se unem para 

tornar esta viagem uma experiência única e inesquecível.
Quem sobe a bordo do El Transcantábrico Gran Lujo viaja no tempo até aos anos 20 do século passado, 

quando as carruagens históricas Pullman, que hoje são seus salões, circularam pela primeira vez.

Quartos amplos decorados em ma-
deira, distribuídos por sala, quarto e 
banheiro privativo, e decorados com 
detalhes exclusivos. Seu amplo espaço 
permite desfrutar de uma confortável 
cama de casal de dois metros de com-
primento (ou duas camas individuais), 
roupeiro, porta-malas, mesa de trabal-
ho, cofre e minibar, bem como um con-
forto mais avançado com ecrãs LED, 
sintonizador musical, ar condicionado 
regulável, computador multimídia com 
ligação à Internet gratuita e telefone 
interior.

As Suites Gran Lujo para além de sala 
com sofá-cama, possui janelas amplas 
e um banheiro privado magnífico, es-
paçoso e confortável, com banheira de 
hidromassagem / sauna a vapor, seca-
dor de cabelo e uma variedade de itens 
de boas-vindas de primeira classe. com 
fragrância exclusiva.

Quarto com glamour com painéis de 
madeira, que gera um ambiente cálido 
e acolhedor.

Tem uma cama de casal, bem como 
outras comodidades que tornarão sua 
estadia ainda mais agradável: mesa, 
roupeiro, porta-malas, minibar e cofre. 
Todas as suítes também possuem um 
banheiro privado completo e funcio-
nal, equipado com banheira de hidro-
massagem / sauna a vapor, secador 
de cabelo e um conjunto variado de 
produtos de boas-vindas e produtos 
de higiene pessoal, com fragrância ex-
clusiva.

Especialmente decorados e ambienta-
dos para estes trens de época, os salões 
do trem se converterão na sua segunda 
casa. O Transcantábrico Gran Lujo tem 
as carruagens Pullman originais de 1923, 
joias autênticas da herança histórico-
ferroviária.

Nestas áreas comuns, os cafés da man-
hã são servidos diariamente à la carte e 
a gastronomia selecionada pelo nosso 
chef para os jantares ou almoços que 
decorrem a bordo. A carruagem bar 
está aberta com horário amplo, desde o 
início da manhã até à madrugada, e está 
disponível um serviço ao cliente 24 ho-
ras. Também pode desfrutar de outros 
espaços, como salões de chá, carrua-
gem panorâmica ou carruagem pub, 
onde todas as noites se organizam fes-
tas, música ou atuações ao vivo. Todo o 
trem, tanto quartos como áreas comuns, 
está conectado internamente permitin-
do a passagem livre dos viajantes.

TRENS DE LUXO TRENS DE LUXO

SUITE GRAN LUXO SUITE ESTÁNDAR CARRUAGENS SALÕES
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Cada percurso do El Transcantábrico combina a gastro-
nomia a bordo com a de restaurantes de primeira cate-
goria. O prazer da viagem também se baseia num cuida-
doso equilíbrio entre a deslocação em trem e a estadia 
e visita nas distintas etapas da rota. Enquanto o trem 
permanece na estação, o viajante poderá optar entre a 
excursão programada, ficar a bordo ou passear por sua 
conta e desfrutar da localidade em que se encontre.    

Tanto em Santiago de Compostela como em San Se-
bastián, para reconfirmar lugar e hora de apresen-
tação, deve ligar para (+34) 912.555.912

• Alojamento em Suite Gran Lujo no trem.
• Opção de desfrutar de dois jantares/almoços privados no seu compartimento.
• Todas as bebidas não alcoólicas disponíveis no minibar da suíte, sem custos.
• Possibilidade de que a tripulação recolha e organize sua bagagem, colocando 

seu conteúdo no armário da suíte, tanto à chegada como ao finalizar a 
viagem.

• Todos os cafés da manhã com pratos a la carte e produtos em buffet.
• Todos os almoços e jantares da mais seleta gastronomia, a bordo do trem ou 

em restaurantes de primeira categoria (incluído vinho, água, refrigerantes e 
café).

• Bebida e aperitivo de boas-vindas.
• Jantar – festa de gala fim de viagem.
• Detalhe gentileza de Renfe Viajeros (nécessaire com produtos de higiene).
• Água mineral disponível no minibar da suíte, sem custos.
• Atividades a bordo: música e atuações em direto, festas na carruagem pub, 

coquetéis, show cooking, baile, etc.
• Entradas a museus, monumentos e espetáculos.
• Excursões e visitas programadas.
• Ônibus de luxo que acompanha o trem em todo o percurso.
• Dois traslados com 50% de desconto em trens Renfe: um para o ponto de 

início do itinerário e outro desde o ponto final da viagem turística.  
• Taxas e serviços.
• Imprensa diária e revistas.
• Serviço de segurança.
• Guia acompanhante multilingue durante todo o percurso.
• Uma excelente equipe humana à sua disposição (Chefe de Expedição, guia, 

empregados de mesa, cozinheiros, pessoal técnico, etc).

• Alojamento em compartimento Suite Standard no trem.
• Todos os cafés da manhã com pratos a la carte e produtos em buffet.
• Todos os almoços e jantares da mais seleta gastronomia, a bordo do 

trem ou em restaurantes de primeira categoria (incluído vinho, água, 
refrigerantes e café).

• Bebida e aperitivo de boas-vindas.
• Jantar – festa de gala fim de viagem.
• Detalhe gentileza de Renfe Viajeros (nécessaire com produtos de higie-

ne).
• Água mineral disponível no minibar da suíte, sem custos.
• Atividades a bordo: música e atuações em direto, festas na carruagem 

pub, coquetéis, show cooking, baile, etc.
• Entradas a museus, monumentos e espetáculos.
• Excursões e visitas programadas.
• Ônibus de luxo que acompanha o trem em todo o percurso.
• Dois traslados com 50% de desconto em trens Renfe: um para o ponto 

de início do itinerário e outro desde o ponto final da viagem turística.  
• Taxas e serviços.
• Imprensa diária e revistas.
• Serviço de segurança.
• Guia acompanhante multilíngue durante todo o percurso.
• Uma excelente equipe humana à sua disposição (Chefe de Expedição, 

guia, empregados de mesa, cozinheiros, pessoal técnico, etc).

TRENS DE LUXO TRENS DE LUXO

O TRANSCANTÁBRICO GRAN LUXO - SUITE GRAN LUJO O TRANSCANTÁBRICO CLÁSICO - SUITE ESTÁNDAR

OS ITINERÁRIOS

HORÁRIOS E PONTOS DE ENCONTRO 2018

A viagem no El Transcantábrico inclui um extenso catálogo de serviços e atividades para 
que desfrutem de uma experiência tão exclusiva como inesquecível.
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DIA 01 (SÁBADO) - SANTIAGO DE COMPOSTELA – VIVEIRO
Ponto de encontro em Santiago de Compostela (verifique o 
horário e local de encontro em 912.555.912). Recepção dos 
viajantes e visita ao centro histórico desta cidade. Após o 
almoço, nosso ônibus de luxo nos levará para Ferrol, onde nos 
espera.
“El Transcantábrico”. Ao chegarmos, a tripulação nos oferecerá 
um brinde boas-vindas, enquanto o trem viaja até Viveiro. 
Antes do jantar, visitaremos o centro histórico desta cidade. 
Noite a bordo.

DIA 02 (DOMINGO) – VIVEIRO – RIBADEO – LUARCA - 
CANDÁS
Como todos os dias, desfrutaremos de um delicioso café da 
manhã à la carte e buffet. O trem rumará até Ribadeo, 
vila histórica galega que faz fronteira com o Principado das 
Astúrias. A partir daqui, no nosso ônibus, cruzaremos a costa de 
Lugo até a praia de Las Catedrales, uma das mais espetaculares 
do mundo. Em seguida, desfrutaremos uma visita panorâmica 
de Ribadeo e tempo livre. De volta ao trem e enquanto 
almoçamos, entraremos nas Astúrias para visitar Luarca, a Vila 
Branca da Costa Verde. De seguida retornaremos ao trem para 
irmos a Candás, onde iremos jantar e passar a noite.

DIA 03 (SEGUNDA) -  CANDÁS – AVILÉS – GIJÓN – OVIEDO 
- ARRIONDAS
Rumo a Avilés, uma cidade milenar que preservou um valioso 
centro histórico. Depois, continuaremos nossa jornada com 
direção a Gijón, uma cidade tão aberta ao Mar Cantábrico, 
como cheia de eventos culturais. Visita e almoço antes de 
chegarmos a Oviedo, capital do Principado das Astúrias, 
expoente do pré-românico asturiano com joias como San 
Julián de los Prados. Visita e tempo livre antes de retornarmos 
ao trem. Jantar a bordo durante a viagem a Arriondas, onde 
passaremos a noite.

O Transcantábrico Clásico
Santiago de Compostela – León / León – Santiago de Compostela

León - 
Santiago de Compostela 
Mai 19 
Jun 02 16 30
Jul 14 28 
Set  08 22
Out 06

(1) Início em Santiago e finalização no dia 05 do itinerário à chegada a Santander.
(2) Início em León e finalização no dia 05 do itinerário à chegada a Santander.
Este programa está sujeito a condições especiais de cancelamento. Consulte as condições gerais publicadas na página 47

Santiago 
de Compostela-León
Mai 12 26 
Jun 09 23
Jul 07 21
Set 15 29
Out 13

Llanes

DATAS DE INICIO  2018

8 días
DESDE

3.600€
 

R E F. T-7001

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 8 días / 7 noites 5 días / 4 noites (1) 4 días / 3 noites (2)

Em duplo - Suite standard 3.600 2.150 1.650

Supl. Single – Suite standard 1.800 1.100 800

León

DIA 04 (TERÇA) -  ARRIONDAS - LLANES
Neste dia chegaremos ao coração do Principado das Astúrias. 
Visitaremos o magnífico Parque Nacional dos Picos da 
Europa, subindo até ao Lago Enol, e posteriormente iremos 
ao Santuário de Covadonga, um lugar sagrado cheio de 
tradição e lenda. Após o almoço, chegaremos a Llanes, uma 
maravilhosa vila de pescadores no leste das Astúrias. Visita e 
tempo livre. Jantar e noite em Llanes.

DIA 05 (QUARTA) – LLANES - CABEZÓN DE LA SAL - 
SANTANDER
Entramos nas terras de cantábria para visitar a cidade 
de Santillana del Mar, com seu centro histórico medieval 
magnificamente preservado e a Neocueva de Altamira. Após 
o almoço, viagem em trem para Santander, a elegante capital 
da Cantábria, onde iremos fazer uma visita guiada e teremos 
tempo livre. Após o jantar, os que desejam podem visitar 
o Gran Casino Santander com entrada incluída. Noite em 
Santander.

DIA 06 (QUINTA) -  SANTANDER – BILBAO - VILLASANA 
DE MENA
Continuamos nossa jornada com direção a Bilbao, que 
conseguiu se reinventar após o declínio da sua indústria 
pesada tradicional. A visita inclui a entrada ao famoso museu 
Guggenheim. Depois do almoço, tempo livre. Jantar e noite 
em Villasana de Mena / Mercadillo.

DIA 07 (SEXTA) -  VILLASANA DE MENA - CISTIERNA
A primeira visita do dia nos levará para o interior de Castela 
através das impressionantes paisagens do Vale de Mena. Visita 
ao Palácio Românico, com três aldeias que preservam joias 
artísticas autênticas: Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes 
e Frómista. Desfrutaremos de um almoço típico e visitaremos 
os famosos mosaicos da Vila Romana de La Olmeda, em 
Saldaña. Regresso ao trem e viagem para Cistierna, onde 
desfrutaremos do jantar e passaremos a noite.

DIA 08 (SÁBADO) -  CISTIERNA - SAN FELIZ - LEÓN
Chegada a San Feliz, onde o ônibus do El Transcantábrico nos 
espera para chegarmos confortavelmente a León. Visita desta 
cidade cheia de história, onde com certeza nos surpreenderemos 
seu centro histórico. Fim da viagem após a visita.

Bilbao

Luarca
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Santiago de 
Compostela - San Sebastián
Abr 21 
Mai 05 19
Jun 02 16 30
Jul  14 28
Ago 25
Set 08 22
Out 06 20

DIA 01 (SÁBADO) - SAN SEBASTIÁN – VILLASANA DE MENA
Ponto de encontro em San Sebastián (verifique o horário e 
local de encontro em 912.555.912). Recepção dos viajantes e 
almoço nesta cidade, sede de importantes eventos culturais. 
Após degustarmos nosso primeiro almoço e de uma visita 
guiada, nosso ônibus de luxo nos levará para Bilbao, onde nos 
espera”El Transcantábrico”. Ao chegarmos, a tripulação nos 
oferecerá um brinde boas-vindas, enquanto o trem viaja até 
Villasana de Mena enquanto desfrutaremos do nosso primeiro 
jantar a bordo. Noite em Villasana de Mena.

DIA 02 (DOMINGO) - VILLASANA DE MENA - BILBAO - 
SANTANDER
Começaremos a manhã, como todos os dias, desfrutando 
do nosso delicioso café da manhã à la carte e buffet. El 
Transcantábrico nos levará novamente a Bilbao para visitar esta 
cidade. A visita inclui a entrada ao famoso museu Guggenheim. 
Regresso ao trem para degustar o almoço enquanto iremos a 
Santander. Percurso pela elegante capital da Cantábria e tempo 
livre para a descobrir. Após o jantar, os que desejarem podem 
visitar o Gran Casino de Santander com entrada incluída. Noite 
em Santander.

DIA 03 (SEGUNDA) - SANTANDER - POTES - CABEZÓN DE 
LA SAL
Viagem até Unquera no trem para mudarmos para o ônibus. 
Partida para Potes, atravessando o impressionante Desfiladeiro da 
Hermida. Depois de visitarmos esta encantadora vila cantábrica, 
podemos desfrutar de um circuito termal no Balneário da 
Hermida. Regresso ao trem após o almoço para nos dirigirmos 
a Cabezón de la Sal. À tarde, aproveitaremos do tempo livre, 
com a opção de visitarmos El Capricho, em Comillas, um palácio 
brilhante e colorido do século XIX de Antonio Gaudí. Jantar e 
noite em Cabezón de la Sal.

DIA 04 (TERÇA) - CABEZÓN DE LA SAL - SANTILLANA DEL 
MAR - ARRIONDAS
Começamos o dia com uma visita à cidade de Santillana del Mar, 
com seu centro histórico medieval magnificamente preservado. 
Posteriormente, visitaremos a Neocueva de Altamira. Após 
o almoço, retornaremos ao trem para entrarmos nas terras 
asturianas e visitaremos Ribadesella, com seu delicioso passeio 
marítimo e seus palácios indianos. Jantar e noite em Arriondas.

DIA 05 (QUARTA) - ARRIONDAS - OVIEDO - CANDÁS
Com nosso ônibus subiremos ao coração do Principado das 
Astúrias, para chegarmos ao magnífico Parque Nacional dos 
Picos da Europa. Visitaremos o Lago Enol e depois iremos ao 
Santuário de Covadonga, um lugar sagrado cheio de tradição 
e lenda. Regresso ao El Transcantábrico para almoçarmos a 
bordo enquanto viajamos para Oviedo, capital do Principado das 
Astúrias. Visita e tempo livre. Jantar no trem durante a viagem 
a Candás, onde passaremos a noite.

DIA 06 (QUINTA) - CANDÁS - AVILÉS - GIJÓN - LUARCA
Começamos o dia a caminho de Avilés, uma cidade milenar que 
preserva um valioso centro histórico. De seguida nos dirigiremos 
a Gijón, uma cidade tão aberta ao Mar Cantábrico, como 
cheia de eventos culturais. Voltaremos ao El Transcantábrico 
para percorrermos o litoral asturiano até Luarca, onde iremos 
desfrutar de uma visita guiada nesta vila piscatória. Jantar e 
noite em Luarca.

DIA 07 (SEXTA) - LUARCA - RIBADEO - VIVEIRO
Viagem até Ribadeo, na fronteira com o Principado das Astúrias. 
Em ônibus, atravessaremos a costa de Lugo até a praia de Las 
Catedrales, uma das mais espetaculares do mundo. De seguida 
visita panorâmica de Ribadeo e tempo livre. De volta ao trem, 
e enquanto almoçamos, chegaremos a Viveiro, onde depois da 
visita guiada, poderemos aproveitar o tempo livre. Jantar e noite 
em Viveiro.

DIA 08 (SÁBADO) - VIVEIRO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Chegada a Ferrol, onde o ônibus de El Transcantábrico nos espera 
para chegarmos a Santiago de Compostela. Visita ao centro 
histórico, o destino dos peregrinos que possui inúmeras joias 
artísticas, como sua magnífica catedral. Fim da viagem após a 
visita.

O Transcantábrico Gran Luxo
S. Sebastián – S. de Compostela / S. de Compostela – S. Sebastián

(*) Criança ou adulto
Este programa está sujeito a condições especiais de cancelamento. Consul-
te as condições gerais publicadas na página 55

San Sebastián -  
Santiago de Compostela
Abr 28 
Mai 12 26
Jun 09 23
Jul  07 21
Ago 18
Set 01 15 29
Out  13

DATAS DE INICIO 2018

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 8 días / 7 noites

Em duplo - Suite Gran Lujo 4.980

Supl. Single – Suite Gran Lujo 2.490

Supl. Triplo – Suite Gran Lujo (*) 2.030

San Sebastián

8 días
DESDE

4.980€
 

R E F. T-7002

Covadonga

S. Compostela



TRENS DE LUXO

Trem Al-Andalus
O privilégio de desfrutar de um palácio sob rodas

As carruagens suíte que hoje constituem o Al Andalus foram construídas na França para as viagens que 
os membros da monarquia britânica fizeram entre Calais e a Cote d'Azur. Unidas às carruagens salão, 
também fabricadas nas mesmas datas, formam um trem com aroma Belle Époque, com conforto sem 

igual, elegância e espaço. Em Al Andalus, os elementos originais coexistem, tornando suas carruagens a 
ferrovia de joias reais, com os últimos avanços técnicos, que permitem ao viajante desfrutar de máximo 

conforto e segurança.

Ampla e elegante suíte, que combina 
as comodidades do séc. XXI com o as-
peto original deste trem histórico.

Quarto com glamour, que conserva as 
dimensões e o encanto Belle Époque 
dos compartimentos originais.

O Trem Al Andalus é provavelmente o 
mais amplo e espaçoso trem turístico 
do mundo. Seus quatro salões, joias 
raras ferroviárias construídas entre os 
anos 1928 e 1930.

SUITE SUPERIOR SUITE ESTÁNDAR CARRUAGENS SALÃO
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O trem Al Andalus percorre distintos pontos da geogra-
fia espanhola.

O prazer da viagem também se baseia num equilíbrio 
cuidadoso entre viajar de comboio e a estadia e as di-
ferentes etapas da rota. Enquanto o trem permanece 
na estação, o viajante pode escolher entre a excursão 
programada, ficar a bordo ou sair por sua conta para 
desfrutar da localidade em que se encontre.

• Alojamento em compartimento Suíte Standard no trem.
• Todos os cafés da manhã a la carte e produtos em buffet.
• Todos os almoços e jantares da mais seleta gastronomia, a bor-

do do trem ou em restaurantes de primeira categoria (incluído 
vinho, água, refrigerantes e café).

• Bebida e aperitivo de boas-vindas.
• Jantar – festa de gala fim de viagem.
• Detalhe gentileza de Renfe Viajeros (nécessaire com produtos 

de higiene).
• Atividades a bordo: música e atuações em direto, festas na ca-

rruagem pub, coquetéis, show cooking, baile, etc.
• Entradas a museus, monumentos e espetáculos.
• Excursões e visitas programadas.
• Ônibus de luxo que acompanha o trem em todo o percurso.
• Dois traslados com 50% de desconto em trens Renfe: um para 

o ponto de início do itinerário e outro desde o ponto final da 
viagem turística.  

• Taxas e serviços.
• Imprensa diária e revistas.
• Serviço de segurança.
• Guia acompanhante multilíngue durante todo o percurso.
• Uma excelente equipe humana à sua disposição (Chefe de Ex-

pedição, guia, empregados de mesa, cozinheiros, pessoal técni-
co, etc).

Tudo o que está incluído na Suíte Standard mais:

• Alojamento em Suíte Superior no trem.
• Opção de desfrutar de dois jantares/almoços privados no seu 

compartimento.
• Todas as bebidas não alcoólicas disponíveis no minibar da suí-

te, sem custos.
• Possibilidade de que a tripulação recolha e organize sua ba-

gagem, colocando seu conteúdo no armário da suíte, tanto à 
chegada como ao finalizar a viagem.

OS ITINERÁRIOS

SUITE ESTANDAR

SUITE SUPERIOR
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DIA 01 (SEGUNDA) – SEVILHA – JEREZ
Recepção dos viajantes em Sevilha (Consultar hora e ponto 
de encontro em 91.255.59.12). Enquanto nossa equipe coloca 
a bagagem no trem, visitaremos a capital da Andaluzia, que 
tem o maior centro histórico de Espanha, onde se destaca a 
Catedral, a Giralda, o Real Alcázar e o Arquivo das Índias. Depois 
do almoço no hotel, apreciaremos uma vista panorâmica da 
cidade e visitaremos a famosa Praça de Espanha, antes de 
embarcarmos no Al Andalus. Brinde de boas-vindas no trem, 
apresentação da tripulação e acomodação nas suítes. Jantar 
a bordo, enquanto seguimos para Jerez, onde passaremos a 
noite.

DIA 02 (TERÇA) –JEREZ
Começaremos a manhã, como todos os dias, desfrutando do 
nosso delicioso café da manhã e buffet à la carte. Depois, 
visitaremos uma adega de vinhos em Jerez. Antes do almoço, 
também desfrutaremos do show “Como os cavalos da 
Andaluzia Dance”, um famoso ballet equestre com música 
espanhola. Almoço em Sanlúcar de Barrameda, em frente 
aos pântanos de Doñana e à foz do Guadalquivir. Em seguida, 
daremos um passeio por Sanlúcar de Barrameda, de onde 
nosso ônibus de luxo nos levará a Jerez de la Frontera, uma das 
cidades mais representativas da Andaluzia. Regresso ao trem, 
onde iremos jantar a bordo. Noite em Jerez.

DIA 03 (QUARTA) –JEREZ – CÁDIZ - RONDA
Nosso ônibus nos levará a Cádiz, popularmente conhecida 
como a “Tacita de Plata” (xícara de prata) e considerada a 

(*) Niño o adulto
Este programa está sujeito a condições especiais de cancelamento. Consulte as condições gerais publicadas na página 47

¿Sabía que…
pode completar este 

programa acrescentando 
uma estadia em Sevilha 
no inicio ou no fim do 
percurso? Consulte 

Preços com seus 
assistente de viagens.

Sevilha/Sevilha (7 Dias/6 noites)
Abr 23 30 
Mai 14 21 28
Set 10 17 24 
Out 08 15 22

Sevilha/Granada (6 Dias/5 noites)
Abr 23 30 
Mai 14 21 28
Set 10 17 24 
Out 08 15 22

Trem Al-Andalus
DATAS DE INICIO  2018

7 días
DESDE

3.600€
 

R E F. T-7000

Granada

• A entrada no quarto não é garan-
tida até às 18:00 do dia em que 
inicia a viagem, mesmo que o 
resto dos serviços comece antes. 
O quarto deverá ser deixado antes 
das 12:00 no dia do fim da via-
gem, embora o resto dos serviços 
continue até mais tarde.

MUITO IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 7 días / 6 noites 6 días / 5 noites

Em duplo - Suite standard 3.600 2.980 €

Supl. Single – Suite standard 1.800 1.490 €

Em duplo - Suite Superior 4.500 3.950 €

Supl. Single – Suite Superior 2.250 1.975 €

Supl. Triplo – Suite Superior (*) 1.850 1.600 €

cidade mais antiga no Ocidente. Visita e tempo livre para 
mergulharmos no charme de Cádiz. Almoço e viagem no trem 
Al Andalus, que nos levará à impressionante cidade de Ronda, 
onde iremos jantar e passar a noite.

DIA 04 (QUINTA) – RONDA - GRANADA
Após o café da manhã, visitaremos Ronda, com sua 
localização deslumbrante, colocada num planalto cortado pelo 
profundo Tejo de Ronda, através do qual flui o rio Guadalevín. 
Tempo livre antes do almoço, e em trem, iremos para Granada, 
linda cidade aninhada no sopé da Sierra Nevada. Jantar e 
noite em Granada.

DIA 05 (SEXTA) - GRANADA
Dedicaremos a manhã percorrendo a Alhambra, o monumento 
mais visitado da Espanha, um rico palácio construído pelos 
soberanos nasridas do Reino de Granada. Quando terminar o 
almoço, teremos tempo livre para explorar a cidade. Já pela 
noite, toda a cidade está se envolve num mágico enfeite que 
podemos desfrutar durante o jantar. Noite em Granada.

Dia 06 (Sábado) – Granada – Linares/Baeza - Córdoba
De manhã, viajaremos no Al Andalus para a estação de 
Linares-Baeza, onde nosso ônibus nos espera para visitar 
Úbeda e Baeza, ambas as cidades declaradas Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Após o almoço, voltaremos ao 
trem para começar nossa rota para Córdoba. Jantar e noite 
em Córdoba.

DIA 07 (DOMINGO) – CÓRDOBA - SEVILHA
Após desfrutarmos do nosso último café da manhã a bordo, 
visitaremos a antiga capital do emirado e o califado medieval 
de Al Andalus, quando se tornou a maior, mais culta e opulenta 
cidade da Europa Ocidental. Regresso ao trem e, enquanto 
almoçamos, o Al Andalus nos levará para a capital andaluza: 
Sevilha, onde iremos terminar a viagem.
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ROTAS ESPANHA 
EM ALTA VELOCIDADE
Descubra a forma mais confortável, rápida e econômica de 
conhecer a Espanha. Queremos que conheça nosso país 
a bordo de um trem de alta velocidade espanhol: "AVE". 
Somos líderes mundiais em comprimento de rede, moder-
nidade, versatilidade de frota, velocidade comercial e pon-
tualidade. Possivelmente o trem de alta velocidade mais mo-
derno e avançado do mundo.

Criamos diferentes propostas para que possa desfrutar do 
nosso país ao máximo, ao seu ritmo, sem pressa e economi-
zando muito dinheiro.

Existem três opções que colocamos à sua disposição para 
que possa aproveitar plenamente esta experiência com uma 
duração de 6 e 8 dias.

Com estas propostas, queremos que conheça o leste e sul 
do nosso país de forma confortável e rápida.



44  ESPANHA COM CLASSE • 2018-2019 TRENS AVE TRENS AVE

DIA 01 -  MADRID – BARCELONA
Apresentação na estação Puerta de Atocha para tomar trem 
Ave com destino a Barcelona. Chegada e Alojamento.

DIA 02 – BARCELONA
Café da manhã. Hoje poderá desfrutar da visita da cidade 
em ônibus descapotável onde conhecerá uma das cidades mais 
cosmopolitas do nosso país. Alojamento

DIA 03 – BARCELONA – VALÊNCIA
Café da manhã. Apresentação por sua conta na estação de 
trem para tomar trem com destino a Valência. Visita da cidade 
em ônibus descapotável. Alojamento.

DIA 04 – VALÊNCIA – SEVILHA
Café da manhã. Apresentação na estação para tomar trem 
com destino a Sevilha. Alojamento.

DIA 05 – SEVILHA
Café da manhã. Visita da cidade “Sevilha Insólita” onde 
realizaremos uma visita panorâmica dos monumentos mais 
importantes de Sevilha, 
passearemos pelo Bairro de Santa Cruz e tomaremos 
um cruzeiro de 1 hora de duração pelo rio Guadalquivir. 
Alojamento.

DIA 06 – SEVILHA – MADRID
Café da manhã no hotel. À hora prevista apresentação na 
Estação de Santa Justa para tomar trem com destino a Madrid. 
Chegada e fim dos serviços.

Barcelona, Valência e Sevilha 
em AVE

Preços não válidos durante Datas de feiras, congressos e eventos especiais. Taxa de estadia não incluída, 
pagamento direto nos Hotéis. Programa sujeito a condições especiais de cancelamento, consulte a pág. 47

Sevilla

6 días
DESDE

805€
 

R E F. H-5018

DATAS DE INICIO 

Diarias de 1/Abr a 31/Out 2018

HOTÉIS PREVISTOS 

Barcelona 
Barcelona Center 4*  
Sunotel Central 4* 

Valência 
Valencia Center 4*  
Silken Puerta de Valencia 4*

Sevilha 
Nh Collection Sevilla 4* 
Sevilla Center 4*

• Estadia em regime de Alojamento 
e Café da manhã nos Hotéis indi-
cados ou similares.

• Bilhetes de trem com reserva em 
classe turista em trajetos de alta 
velocidade.

• Visita da cidade em ônibus “hop 
on hop off” em Barcelona e Va-
lência.

• Visita panorâmica de Sevilha com 
bairro de Santa Cruz e cruzeiro 
pelo Guadalquivir. 

O PREÇO INCLUI

• Nos trajetos de trem não se ga-
rante lugar junto ao acompan-
hante. Traslados não incluídos.

MUITO IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS Em duplo Supl. Single

Trajeto Mad/Mad – 6 Dias 805 360

Desconto Jul e Ago 50

Valencia
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Levante e Andaluzia em AVE
DIA 01 - MADRID – ZARAGOZA
Apresentação na estação Puerta de Atocha para tomar trem 
Ave com destino a Zaragoza. Chegada e tempo livre para 
conhecer a cidade. Alojamento.

DIA 02 – ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Apresentação na estação de Delicias para 
tomar trem com destino a Barcelona. Chegada e tempo livre 
para conhecer a cidade. Alojamento.

DIA 03 – BARCELONA 
Café da manhã. Visita da cidade em ônibus descapotável 
onde poderá conhecer uma das capitais mais cosmopolitas do 
nosso país. Alojamento

DIA 04 – BARCELONA - VALÊNCIA
Café da manhã. Apresentação por sua conta na estação de 
Sants para tomar trem com destino a Valência. Alojamento.

DIA 05 – VALÊNCIA – CÓRDOBA
Café da manhã. Visita da cidade em ônibus descapotável e 
posteriormente apresentação na estação de Joaquín Sorolla 
para tomar trem com destino a Córdoba. Chegada e tempo 
livre para desfrutar da cidade. Alojamento.

Barcelona

Preços não válidos durante Datas de feiras, congressos e eventos espe-
ciais. Taxa de estadia não incluída, pagamento direto nos Hotéis. Programa 
sujeito a condições especiais de cancelamento, consulte a pág. 47

Córdoba

8 días
DESDE

1.050€
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DATAS DE INICIO 

Diarias de 1/Abr a 31/Out 2018

HOTÉIS PREVISTOS 

Zaragoza 
Silken Centro Zaragoza 4* 
Nh Ciudad de Zaragoza 4*

Barcelona 
Barcelona Center 4* 
Sunotel Central 4*

Valência 
Valencia Center 4* 
Silken Puerta de Valencia 4*

Córdoba 
Córdoba Center 4* 
Nh Cordoba 4*

Sevilha 
Nh Collection Sevilla 4* 
Sevilla Center 4*

• Estadia em regime de Alojamento 
e Café da manhã nos Hotéis indi-
cados ou similares.

• Bilhetes de trem com reserva em 
classe turista em trajetos de alta 
velocidade.

• Visita da cidade em ônibus “hop 
on hop off” em Barcelona e Va-
lência.

• Visita panorâmica de Sevilha com 
bairro de Santa Cruz e cruzeiro 
pelo Guadalquivir. 

O PREÇO INCLUI

• Nos trajetos de trem não se ga-
rante lugar junto ao acompan-
hante. Traslados não incluídos.

MUITO IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS En doble Supl. Single

Trajeto Mad/Mad – 8 Dias 1.050 455

Desconto Jul e Ago 80

DIA 06 – CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Apresentação na estação para tomar trem 
com destino a Sevilha. Alojamento.

DIA 07 – SEVILHA
Café da manhã. Visita da cidade “Sevilha Insólita” onde 
realizaremos uma visita panorâmica dos monumentos mais 
importantes de Sevilha, passearemos pelo Bairro de Santa 
Cruz e tomaremos um cruzeiro de 1 hora de duração pelo rio 
Guadalquivir. Alojamento.

DIA 08 – SEVILHA – MADRID
Café da manhã. À hora prevista apresentação na Estação de 
Santa Justa para tomar trem com destino a Madrid. Chegada 
e fim dos serviços.
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Sevilla

6 días
DESDE

1.075€
 

R E F. H-5018

Levante e Costa do Sol em AVE
DIA 01 -  MADRID – BARCELONA
Apresentação na estação Puerta de Atocha para tomar trem 
Ave com destino a Barcelona. Chegada e Alojamento.

DIA 02 – BARCELONA
Café da manhã. Hoje poderá desfrutar da visita da cidade 
em ônibus descapotável onde conhecerá uma das cidades mais 
cosmopolitas do nosso país. Alojamento

DIA 03 – BARCELONA – VALÊNCIA
Café da manhã. Apresentação por sua conta na estação de 
Sants para tomar trem com destino a Valência. Alojamento.

DIA 04 – VALÊNCIA – CÓRDOBA
Café da manhã. Apresentação na estação de Joaquín Sorolla 
para tomar trem com destino a Córdoba. Chegada e tempo 
livre para desfrutar da cidade. Alojamento.

DATAS DE INICIO 

Diarias de 1/Abr a 31/Out 2018

HOTÉIS PREVISTOS 

Barcelona 
Barcelona Center 4* 
Sunotel Central 4*

Valência 
Valencia Center 4* 
Silken Puerta de Valencia 4*

Córdoba 
Córdoba Center 4* 
Nh Cordoba 4*

Sevilha 
Nh Collection Sevilla 4* 
Sevilla Center 4*

Málaga 
Barceló Málaga 4*  
Silken Puerta Málaga 4*

• Estadia em regime de Alojamento 
e Café da manhã nos Hotéis indi-
cados ou similares.

• Bilhetes de trem com reserva em 
classe turista em trajetos de alta 
velocidade.

• Visita da cidade em ônibus “hop 
on hop off” em Barcelona e Va-
lência.

• Visita panorâmica de Sevilha com 
bairro de Santa Cruz e cruzeiro 
pelo Guadalquivir. 

O PREÇO INCLUI

• Nos trajetos de trem não se ga-
rante lugar junto ao acompan-
hante. Traslados não incluídos.

MUITO IMPORTANTE

Preços não válidos durante Datas de feiras, congressos e eventos espe-
ciais. Taxa de estadia não incluída, pagamento direto nos Hotéis. Programa 
sujeito a condições especiais de cancelamento, consulte a pág. 47

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS Em duplo Supl. Single

Trajeto Mad/Mad – 8 Dias 1.075 450

Desconto Jul e Ago 70

Málaga

DIA 05 – CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Apresentação na estação para tomar trem 
com destino a Sevilha. Alojamento.

DIA 06 – SEVILHA
Café da manhã. Visita da cidade “Sevilha Insólita” onde 
realizaremos uma visita panorâmica dos monumentos mais 
importantes de Sevilha, 
passearemos pelo Bairro de Santa Cruz e tomaremos 
um cruzeiro de 1 hora de duração pelo rio Guadalquivir. 
Alojamento.

DIA 07 – SEVILHA - MÁLAGA
Café da manhã. Apresentação na estação de Santa Justa para 
tomar trem com destino a Málaga. Chegada e tempo livre para 
conhecer a capital da Costa Sol. Alojamento.

DIA 08 – MÁLAGA – MADRID
Café da manhã. À hora prevista apresentação na Estação 
de Maria Zambrano para tomar trem com destino a Madrid. 
Chegada e fim dos serviços.



TRENS AVE CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES GERAIS
As presentes Condições Gerais estão sujeitas ao disposto na Lei 7/1998, de 13 de abril, sobre Condições Gerais 
de Contratação e Decreto Legislativo Real 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o Texto Consolidado da Lei 
Geral de Defesa dos Consumidores e Usuários, que regula as viagens combinadas e outras leis complementares.
O fato de participar da viagem mencionada nesta brochura, origina a aceitação pelo viajante de todas e cada 
uma das Condições Gerais, que são automaticamente consideradas incorporadas no contrato. As partes contra-
tantes se submetem expressamente à jurisdição dos tribunais de Madrid para resolver todas suas diferenças.
ORGANIZAÇÃO
A organização técnica destas “viagens combinadas” foi sido realizada por VIAJES SURLAND S.A con CIC.MA165.
OS PREÇOS INCLUEM 
Transporte em autopullman, carro, barco, trem ou avião, de acordo com cada itinerário; o alojamento e / ou 
pensão no regime contratado em cada caso com base em quartos duplos com banheiro privativo / chuveiro. Em 
quartos duplos, é permitido que uma terceira cama possa ser colocada quando solicitada, sempre estimando 
que o uso da terceira cama seja feito com o conhecimento das pessoas que ocupam o quarto duplo. Para todos 
efeitos nos formulários e documentação da viagem, esta circunstância será refletida como um quarto triplo. 
Todos os outros serviços e suplementos que se especifiquem nos itinerários correspondentes, tais como trans-
ferências, visitas, excursões em ferries, gorjetas, bagagem, etc, no horário de Natal, Páscoa, feiras, congressos 
e outros eventos especiais, os preços dos hotéis podem sofrer mudanças inesperadas fora da organização, por 
isso estão sujeitos a mudanças.
OS PREÇOS NÃO INCLUEM
As visitas e excursões opcionais e todos os tipos de extras, como taxas aeroportuárias, cafés, vinhos, licores, 
águas minerais, etc. Quando a falta de conexão de voos, mesmo que causada por mudanças nos horários das 
companhias aéreas, obrigue a passar a noite ou a fazer uma longa espera, as despesas derivadas serão pagas 
pelo passageiro e, em geral, qualquer outro serviço que não apareça na seção "Preços incluem"
INSCRIÇÕES
No ato de inscrição deve ser depositado 40% do valor da viagem, não considerando qualquer lugar enquanto 
não é feito tal depósito. Os restantes 60% devem ser pagos pelo menos 7 dias antes da data de partida, com 
exceção dos tens turísticos de luxo que serão 35 dias antes, caso contrário, o lugar será cancelado, aplicando 
as condições relevantes nesse caso.
BAGAGEM
A bagagem e outros pertences pessoais do viajante não estão sujeitos ao contrato de transporte terrestre, sendo 
seu transporte por conta e risco do viajante sem que VIAJES SURLAND seja obrigada a responder pela perda 
ou dano que possa sofrer durante a viagem por qualquer motivo. Em termos de transporte aéreo, ferroviário, 
marítimo ou fluvial, são aplicadas as condições das empresas transportadoras. 
REEMBOLSOS
Caso os preços indicados, seja qual for a circunstância justificada, sejam sujeitos a modificação, o viajante terá o 
direito de escolher entre aceitar as modificações ou estar livre de seu compromisso, sendo reembolsado o valor 
pago. Nem a agência organizadora nem o viajante terão direito a qualquer compensação. Os reembolsos serão 
sempre processados através do escritório de registro. Nenhum reembolso é feito por serviços não utilizados 
voluntariamente pelo viajante. Qualquer pedido de reembolso recebido mais de três meses após o serviço, será 
considerado prescrito, exceto em casos de força maior.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR O VIAJANTE
No caso de o cliente desista da realização da viagem que já havia sido organizada, os seguintes valores devem 
ser pagos como penalidade: A) Se o cancelamento ocorrer mais de dez dias antes da data indicada para o início 
da viagem e menos dos quinze, 15% do valor global. B) De dez a três dias, 30%. C) A partir de três dias antes e 
o não show na partida, sem cancelamento prévio, significará a perda total do valor da viagem.
Exceções
1. Nos programas publicados entre as páginas 35/42 dos trens turísticos El Transcantábrico GL e Clássico, 

Al-Andalus e La Robla, bem como as seções parciais dos referidos trens, a Agência de Viagens ou o Cliente 
podem desistir da reserva a qualquer momento, tendo direito ao retorno dos montantes pagos, exceto 15% 
do total a ser pago, como taxa de inscrição e garantia de reserva, que deve ser paga à Surland como com-
pensação e que irá aumentando da seguinte forma:
1.1  O CLIENTE pode cancelar, a qualquer momento, os serviços solicitados, comunicando por escrito sua de-

sistência da viagem contratada e tendo direito ao retorno dos valores entregues, com exceção de 15% 
do valor total no conceito de "taxa de inscrição / reserva de garantia "(seções II.2.a e II.2.b), que deve ser 
pago à SURLAND como compensação. Qualquer alteração feita pelo Cliente que modifique a identidade 
dos passageiros que ocupem os lugares reservados, as datas de partida ou a viagem escolhida, exigirá 
o cancelamento da reserva efetuada e a realização de uma nova reserva. A percentagem a ser aplicada, 
sempre de acordo com o PVP atual, para saber os valores a serem pagos como compensação, será 
aumentado dependendo da data de cancelamento em relação à data de início da viagem, da seguinte 
forma: - Cancelamento antes de 31 dias: 15% - Cancelamento entre 30 e 15 dias: 25% - Cancelamento 
entre 14 e 5 dias: 50% - cancelamento entre 4 e 1 dia: 80% - Cancelamento com menos de 24 horas 
ou sem apresentação no dia de Início da viagem: 100%.

1.2. Quando um CLIENTE cancela sua viagem que já tenha pago os montantes da "taxa de inscrição / 
reserva de garantia", antes de proceder ao retorno desses montantes, a SURLAND será autorizada a 
descontar a compensação estabelecida na seção 1.1

1.3. Nos casos em que o CLIENTE não tenha comunicado expressamente a retirada e não tenha cumprido, 
dentro do prazo, com os pagamentos dos valores estabelecidos, a SURLAND terá o direito de solicitar e 
reclamar ao CLIENTE os valores de compensação com base nas percentagens estabelecidas. na seção 
1.1., que deve ser paga no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da data do pedido que a SURLAND 
fará para os efeitos oportunos.

Política de Penalização por mudança de data da viagem em Trens Turísticos El Transcantábrico Gran Lujo, 
Clássico e Al-Andalus. 

 a)  Mudanças na data de realização da viagem: a percentagem a ser aplicada, sempre de acordo com 
o PVP atual, para conhecer os montantes a serem pagos como compensação, será aumentada depen-
dendo da data de comunicação da mudança em relação à data de início da viagem, da seguinte forma: 
•  as mudanças comunicadas com mais de 120 dias de antecedência são admitidas • comunicado 
entre 120 e 31 dias de antecedência: 10% de compensação. Nenhuma mudança é permitida na data 
de realização da viagem menos de 31 dias antes da data de partida da viagem. 

 b)  Mudanças de identidade dos passageiros: • as mudanças de identidade de um dos passageiros 
que viajam em quarto duplo são permitidas até 5 dias antes da data de partida da viagem • não são 
permitidas mudanças na identidade dos dois passageiros que viagem em quarto duplo ou do passageiro 
que viaja num quarto individual. Essas mudanças serão consideradas cancelamentos.

 1.4  Antes da partida da viagem, se a Renfe Viajeros se vir obrigada a modificar qualquer elemento essencial da 
viagem contratada, informará imediatamente o CLIENTE. O CLIENTE, uma vez que recebida a informação 
por qualquer dos meios apropriados, terá o poder de rescindir o contrato e todos os valores pagos em 
conta, ou aceitar a modificação que se tornará parte das condições contratuais vinculativas entre as par-
tes. Para estes fins, a modificação de elementos essenciais não é considerada: a mudança de uma visita 
por outra de características comparáveis; a alteração dos horários ou a ordem cronológica das visitas; a 
mudança da localização dos locais de restauração ou estadia no itinerário da viagem; a substituição do 
meio de transporte num trajeto concreto; a variação de espetáculos e atuações. Se por razões técnicas ou 
organizacionais, a Renfe Viajeros necessitar suspender a viagem, esta será obrigada a oferecer ao viajante 
uma nova data ou um reembolso do montante.

 • Se a reserva da data de partida foi alterada, a reserva será cancelada e as despesas serão 100% sob 
a valor confirmado. • Se uma mudança de data for notificada com menos de 30 dias a partir da data 
de partida da viagem, uma penalidade de 25% será aplicada ao valor confirmado e não será inferior à 
original.

2. Nos programas publicados entre as páginas 43/46 de Espanha em Alta Velocidade, uma vez feita a reserva, 
a emissão do bilhete de trem será imediata, pelo que os cancelamentos produzidos supõem que o consu-
midor terá que pagar 100% do valor. As condições específicas descritas acima, fixadas para despesas de 
anulação, serão totalmente aplicáveis, independentemente de o cancelamento ocorrer por motivo de força 
maior do consumidor. Política de penalizações por mudança de datas de viagem em trens de Alta Velocidade 
dos programas da Espanha ao seu ritmo em Alta Velocidade. Os cancelamentos poderão ser anulados de 
forma individual em cada um dos trajetos, a um custo de 40% do preço do bilhete cancelado. Trocas de 
bilhetes tanto de ida como de volta podem ser trocados independentemente, sem custo adicional, desde que 

mantenham as origens e os destinos, dentro do período de validade. Em caso de diferença de preço do novo 
bilhete, o cliente deve pagar o valor correspondente.

3. Os programas publicados nas páginas 43 a 46 de Espanha em Alta Velocidade, incluem o bilhete Spain Pass 
Renfe, cujas condições de uso são: se o titular desejar mudar a classe que especifica seu passe, poderá 
fazer de Bussiness / Club para Turista, sem direito a compensação. Por outro lado, os titulares de um passe 
na classe Turista deverão pagar um suplemento pela diferença entre Turista e Bussiness/Club, calculado no 
Tarifário Geral. O titular deverá mostrar o passaporte junto com o passe e o bilhete em cada operação de 
controle.

 O titular do passe está em conformidade com as regras gerais aplicáveis nas relações contratuais entre o 
viajante e o transportador (Renfe Viajeros). Em situações irregulares no caso de alteração ou manipulação 
de dados no passe ou uso dele por uma pessoa diferente do titular, o viajante será considerado sem bilhete, 
aplicando, quando apropriado, os regulamentos em vigor e a retirada do passe. Se usar um passe sem obter o 
bilhete, o viajante é considerado sem bilhete, aplicando os regulamentos em vigor. Cancelamento do passe 

 - O passe pode ser cancelado durante as 24 horas após a compra sem custo adicional, obtendo um reem-
bolso de 100%. Após as 24 horas, uma taxa de 15% será aplicada como taxas de cancelamento antes do 
primeiro uso. Não é possível obter um reembolso depois de fazer a primeira viagem. Se a viagem for feita 
numa classe inferior à especificada no passe, não terá direito a nenhuma compensação. Cancelamento de 
bilhetes - Os bilhetes podem ser cancelados sem cobrança até 15 minutos antes da partida do trem na 
estação de origem.

 Uma vez cancelado, o saldo anterior do passe é restituído. Substituição de um passe - No caso de deterio-
ração, perda ou roubo, pode ser solicitado um duplicado gratuitamente nas bilheterias das estações autorizadas. 
Não é possível alterar um passe para outro de tipo/classe diferente. Não é possível alterar um passe para outro 
com período de validade diferente. Compromisso; os titulares do passe têm o direito de solicitar compensação 
se houver atraso na hora prevista de chegada, falta de qualidade ou qualquer outra causa atribuível à Renfe nas 
mesmas condições que o resto do tarifário, dependendo do tipo de produto e trem.

4. Nos programas publicados nas páginas 6 a 12 (Caminho de Santiago) no momento da reserva, o cliente deve 
pagar o valor de € 60 por pessoa em custos de gestão e será adicionado ao preço final da sua viagem. No 
caso de cancelamento da reserva após ter pago, este valor não será reembolsável.

ALTERAÇÕES
No caso de, antes da partida da viagem, o organizador for obrigado a modificar significativamente qualquer 
elemento essencial do contrato, deve informar imediatamente o viajante. Nesse caso, e a menos que indicado 
de outra forma no programa / oferta, o viajante pode optar por rescindir o contrato sem penalidade ou aceitar 
uma modificação do contrato em que as variações introduzidas e seu impacto no preço sejam especificadas. 
O viajante deve comunicar a decisão ao organizador da viagem no prazo de três dias após a notificação da 
modificação. No caso de o viajante não notificar a sua decisão nos termos indicados, se entende que opta pela 
rescisão do contrato sem qualquer penalidade. Em todos esses casos, o cliente não terá direito a qualquer 
reclamação e sim, apenas à recuperação dos montantes pagos, se não concordar com as alterações.
RESPONSABILIDADES 
A Viajes Surland SA responderá ao viajante, de acordo com as obrigações que lhes correspondem pelo respetivo 
campo de gestão da viagem combinada, do cumprimento correto das obrigações decorrentes do contrato, inde-
pendentemente de serem executadas por eles ou por outros provedores de serviços, e sem prejuízo do direito de os 
organizadores atuarem contra os referidos prestadores de serviços. A Agência organizadora declara explicitamente 
que atua exclusivamente como intermediária entre os viajantes e as entidades ou pessoas chamadas para prestar 
os serviços que aparecem nos itinerários, isto é: empresas de transporte, hotéis, restaurantes, etc. Portanto, declina 
toda a responsabilidade por deficiências de qualquer dos serviços prestados, bem como qualquer dano, ferimento, 
acidente, atraso ou irregularidades que possam ocorrer durante a execução dos serviços às pessoas que realizam 
a viagem pelos seus meios, bem como o equipamento e outros objetos de seu poder. Quando a viagem é feita em 
ônibus próprios ou alugados pela agência organizadora, no caso de acidente, seja qual for o país onde ocorre, o 
viajante está expressamente sujeito à legislação sobre acidentes rodoviários da nação em que está registrado o 
veículo, podendo se abrigar, no que diz respeito a danos pessoais, ao seguro do mesmo, de acordo com a tabela 
de indemnização correspondente, serão pagos aos beneficiários interessados ou seus representantes legais no 
país de registro do veículo e na moeda legal do mesmo. As companhias aéreas, companhias marítimas e terrestres 
envolvidas nestas viagens, não podem ser responsabilizadas por qualquer ato, omissão ou irregularidades que 
possam ocorrer ao viajante enquanto permanece fora dos respetivos meios de transporte. Este catálogo é emitido 
sob a exclusiva responsabilidade do Tour Operator. Não é publicado em nome de, nem obriga às companhias aéreas 
mencionadas aqui, cujos serviços são utilizados durante o percurso. O contrato de passagem será o único laço 
entre a empresa de transporte e o comprador ou viajante. A Agência Organizadora não se responsabiliza por qual-
quer perda ou danos a pessoas e / ou bens resultantes direta ou indiretamente de forças sobrenaturais, incêndios, 
falhas em maquinaria ou equipamentos, atos governamentais, autoridades, guerras, hostilidades, greves, motins, 
epidemias, etc. Nem a agência nem nenhuma de suas subsidiárias ou afiliadas serão responsáveis por qualquer 
despesa adicional ou responsabilidade incorrida pelo passageiro. A responsabilidade frente ao viajante será solidá-
ria com a quantidade de empresários que façam parte do contrato independentemente da sua classe e as relações 
que existam entre eles, sem prejuízo do direito de repetição daqueles que respondem ao viajante frente a quem seja 
imputável o incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato, dependendo do respetivo âmbito de gestão da 
viagem combinada. Os organizadores e agências de viagens combinados também responderão aos danos sofridos 
pelo viajante em decorrência da não execução ou desempenho deficiente do contrato.
A referida responsabilidade cessará quando ocorrer uma das seguintes circunstâncias: a) que os defeitos observa-
dos na execução do contrato sejam atribuíveis ao viajante. B) que os referidos defeitos sejam atribuíveis a terceiros 
não relacionados com a prestação dos serviços previstos no contrato e incluam um caráter imprevisível ou insupe-
rável. c) que os defeitos acima mencionados se devam a motivos de força maior. d) que os defeitos sejam devidos 
a um evento que a agência, ou, no caso, o organizador, apesar de ter colocado toda a diligência necessária, não 
poderia prever ou exceder. Nos casos de exclusão de responsabilidade por qualquer das circunstâncias previstas 
nas alíneas b), c) e d), o organizador e a agência que sejam parte no contrato serão obrigados, no entanto, a prestar 
a assistência necessária ao viajante em dificuldade. A compensação dos danos resultantes da falta de desempenho 
ou da baixa execução das prestações incluídas na viagem combinada será limitada de acordo com as disposições 
das convenções internacionais que regulam as prestações referidas.
PRESCRIÇÃO DE AÇÕES
As ações dos direitos reconhecidos no Real Decreto Legislativo 1/2007 serão prescritas aos dois anos.
DOCUMENTACION 
Todos os passageiros, sem exceção, devem ter seus documentos pessoais ou familiares em ordem. Será por 
conta destes a obtenção do passaporte, vistos, etc. A entrada de passageiros / turistas a países europeus 
é discricionária das autoridades de migração de cada país. A VIAJES SURLAND S.A não é responsável por 
inconvenientes migratórios de passageiros / turistas e as condições gerais estabelecidas neste catálogo para o 
cancelamento ou retirada de serviços serão aplicadas. A viagem é considerada tratada, no momento em que a 
Agência entrega os vouchers e / ou bilhetes correspondentes aos serviços incluídos na viagem que constituem 
a formalização do mesmo.
VIGÊNCIA 
A programação do presente catálogo tem validade desde 01 de abril de 2018 a 31 de outubro de 2018, exceto 
naquelas viagens onde se indique começo ou fim em data diferente.
PROTEÇÃO DE DADOS
Em conformidade com a Lei Orgânica 15/1999, de 13 de dezembro, sobre Proteção de Dados Pessoais, o 
organizador informa que os dados pessoais fornecidos serão incorporados num arquivo de sua propriedade 
com o único propósito de gerenciar a reserva de serviços contratados. Os dados que o viajante fornece podem 
ser transferidos apenas para as empresas que colaboram e organizam sua viagem para a provisão correta do 
serviço contratado.

ESTE CATÁLGO É DE VENDA EXCLUSIVA NA AMÉRICA LATINA
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Um mundo para descobrir
AO MELHOR PREÇO

Visite nosso site:


