
• EUROPA com CLASSE em MINIVAN - Tours em PRIVATIVO •

podemos observar a estátua de D. Pedro 
IV, Torre dos Clérigos. Passeio de barco 
no Rio Douro, para contemplar a cida-
de e as suas 6 pontes. Resto de dia livre 
para desfrutar da cidade. Hospedagem.

DIA 05 – PORTO – COIMBRA
Café da manhã. Saída para Coimbra, ci-
dade repleta de tradições principalmen-
te ligada aos estudantes, e a sua antiga e 
prestigiada Universidade. Visita guiada 
da cidade, incluindo a visita a Universi-
dade. Hospedagem.

DIA 06 – COIMBRA – LISBOA
Café da manhã. Saída para a cidade de 
Lisboa. De tarde visita guiada da cida-
de, conhecendo o exterior dos principais 
monumentos da cidade: Torre de Belém, 
Mosteiro dos Jerónimos, com tempo li-
vre, Praça do Comercio, Bairro Alfama, 
Catedral, Praça do Rossio. Hospedagem.

DIA 07 – LISBOA
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des de caráter pessoal. Hospedagem.

DIA 08 – LISBOA – CÁCERES 

Café da manhã. Saída para Cáceres, 
visita guiada da cidade, Patrimônio 
da Humanidade desde 1986, o centro 
histórico, é um dos centros urbanos 
mais bem conservado da Europa, for-
mado por edifícios da Idade Média e do  

DIA 01 – MADRID
Chegada ao aeroporto de Madrid e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

DIA 02 – MADRID
Café da manhã e visita panorâmica da 
cidade: Palácio Real, Praça de Espanha, 
Porta do Sol, Praça Neptuno e Cibeles, 
Passeio do Prado, Porta de Alcalá, Está-
dio Santiago Bernabeu. Resto dia livre 
para desfrutar da cidade. Hospedagem.

DIA 03 – MADRID – SALAMANCA
Café da manhã. Saída para Salaman-
ca, para visita guiada da cidade Uni-
versal, sábia e jovem. Seu centro histó-
rico foi declarado Patrimônio Mundial 
da UNESCO, devido aos seus monu-
mentos: Catedral Nova e Velha, Praça 
Maior, Universidade, a mais antiga do 
país. Hospedagem.

DIA 04 – SALAMANCA – PORTO
Café da manhã. Saída para a cidade 
do Porto, visita guiada panorâmica 
da cidade: Praça da Liberdade, onde  

Renascimento. Resto do dia livre para 
desfrutar da cidade. Hospedagem.

DIA 09 – CÁCERES – MADRID
Café da manhã. Saída em direção a 
Madri. Chegada e tempo livre para des-
frutar da cidade. Hospedagem.

DIA 10 – MADRID
Café da manhã e tempo livre até à hora 
do traslado para o aeroporto de Madrid. 
Fim dos nossos serviços.

ESPANHA E PORTUGAL

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Cidade Localização

Madrid
Mayorazgo ****
Gran Versalles ****

(Centro) 
(Centro)

Salamanca
Sercotel Artheus Carmelitas****
Exe Salamanca ****

(Centro) 
(Centro)

Porto
Vila Galé Porto **** 
Cristal ****

(Cidade) 
(Cidade)

Coimbra
Tryp Coimbra ****
Tivoli Coimbra ****

(Cidade)
(Centro)

Lisboa
Lutecia ****
Sana Metropolitan ****
Fenix Urban ****

(Centro)
(Centro)
(Centro)

Cáceres
Extremadura **** (Cidade)

• Minivan privada durante os 
traslados de chegada e saída e 
visita da cidade de Madrid.

• Minivan privada com motorista-
-guia desde a saída de Madrid o 
dia 3 do programa até chegada a 
Madrid o dia 9 do programa.

• Hotéis ou similares em regime de
alojamento e café da manhã.

• Taxas de alojamento.
• Visita com guia locais em Ma-

drid, Salamanca, Porto, Coimbra,
Lisboa e Cáceres.

• Entrada na Catedral Nova e Ve-
lha, Universidade de Salamanca 

• Cruzeiro no Rio Douro (máximo
1 hora).

• Entrada na Universidade de 
Coimbra.

O PREÇO INCLUI

DATAS DE INICIO 2020-2022

Diárias 
De 01/Set/2020 até Mar/2022

Temporada baixa
De 01/Nov/2020 a 31/Mar/2021 
(exceto Semana Santa)  
Del 01/Nov/2021 a 31/Mar/2022

Temporada alta 
De 01/Set/2020 a 31/Out/2020  
De 01/Abr/2021 a 31/Out/2021 
(exceto Semana Santa).

• Guia acompanhante durante o circuito.
• Extras, tudo o que não esteja incluído 

no programa.
• Entradas nos museus que não estejam 

mencionado em “incluso”.

O PREÇO NÃO INCLUI

10 dias 
DESDE

1.795€

R E F. H-4500

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Temp. Alta Temp. Baixa

6 pax S. Sgl 6 pax S. Sgl

Em Duplo 1.895 470 1.795 405

Consulte outras bases e datas de interesse 

CÁCERES

PORTO

TOUR
EM PRIVADO

• Minivan com guia-motorista de 
língua espanhola planejado para 
traslados e visitas conforme 
descritos no itinerário. Caso os 
clientes queiram adicionar durante
a viagem alguma visita ou serviço 
adicional terá que ser comunicado 
ao guia-motorista que viaja com 
eles ou via telefone ou WhatsApp 
48 horas antes de fazer o serviço, 
a fim de oferecer preço e geren-
ciar o atendimento ao cliente.

• Minivan equipada com todas as 
medidas de segurança atualmente
recomendadas por organizações 
governamentais, desinfecção 
diária, gel hidro alcoólico, etc... 
para a segurança de sua viagem 
em família.

MUITO IMPORTANTE




