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Caro viajante, bem-vindo à programação de circuitos ESPANHA-PORTUGAL-MARROCOS 
criada por um especialista para você, que sabe o que quer e exige o melhor para suas 
viagens.

Nesta seção, oferecemos a mais cuidadosa seleção de itinerários, para que você 
conheça em profundidade os aspectos geográficos e a pluralidade de três destinos 
turísticos reconhecidos pela ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO entre os mais 
interessantes, atraentes e solicitados.

Você fará uma incursão na história milenar da Península Ibérica do modo mais dinâmi-
co, confortável e seguro. As belas paisagens e o legado cultural, assim como os vestí-
gios arquitetônicos que você terá a oportunidade de conhecer e admirar, foram decla-
rados, em grande parte, PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE por seu esplendor e impecá-
vel estado de conservação. A singular gastronomia, a simpatia e gentileza de seus 
habitantes e a comprovada qualidade dos serviços turísticos estão à sua espera ...

Além disso, seria imperdoável não aproveitar a grande oportunidade que oferecemos 
de conhecer o país vizinho: o Marrocos.

Suas cidades imperiais, suas enigmáticas casbás, seu artesanato ancestral e seus 
mercados tradicionais (souks). Sem esquecer os diversos "personagens" que parecem 
saídos diretamente dos contos das 1001 Noites. Você vai viver experiências memorá-
veis em lugares que exalam, ao despertar da aurora, o perfume selvagem da singular 
fragrância das espécies nativas ...

Tudo isso com nossa excelente qualidade e preços exclusivos. 

A VPT é, sem dúvida, a melhor companheira que você pode 
escolher para suas viagens culturais.

PAISAGENS DE CONTRASTES E LENDAS

Você não vai encontrar melhor relação qualidade / preço no mercado. 

VIAJE COM VANTAGENS

Todos os circuitos 
incluem...

• Visitas indicadas em cada itinerário, com experientes guias locais e 
entradas aos monumentos.

• Alojamento em hotéis selecionados de primeira categoria.
• O apoio profissional de toda a nossa equipe a seu serviço.
• Gorjetas, carregadores e Seguros Turístico.

Suplementos
Suplementos listados na parte inferior do preço será aplicada 
durante os períodos seguintes:
Alta Temporada: 1 Julho a 31 Outubro.
Pascóa, Feira do Abril, Maio, Natale e Congressos.

SAÍDAS GARANTIDAS: 
Todos os nossos circuitos pela Espanha / Portugal / Marrocos têm suas saídas totalmente garantidas. Esta importante vantagem 
permite que você planeje sua viagem e programe seus vôos sem a desagradável surpresa de cancelamentos de última hora.
GUIAS ACOMPANHANTES:
Todos os nossos guias são selecionados entre os profissionais mais experientes e, portanto, conhecem perfeitamente nossas rotas 
e nossa filosofia de atendimento ao cliente. Guia acompanhante multilíngüe que cuidara de dar explicações durante a viagem, 
distribuir os quartos e tonar a viagem agradável.
GUIAS LOCAIS: 
Nas cidades monumentais que incluem visita, contratamos guias experientes para aprofundar mais e melhor a história e proporcio-
nar uma melhor compreensão.
TRANSPORTE: 
Para sua comodidade, oferecemos uma moderna frota de ônibus de turismo equipados com a mais recente tecnologia Wi-Fi, ar 
condicionado, janelas panorâmicas, assentos reclináveis e o máximo de conforto e segurança, todos aprovados em conformidade 
com normas da União Européia.
APENAS HOTÉIS DE CATEGORIA  4* 
Com a melhor relação custo/benefício, todos os hotéis desta programação são de primeira categoria (4 ****), estão localizados no 
centro das cidades e são bem comunicados. Os estabelecimentos são cuidadosamente selecionados por nosso departamento 
técnico para oferecer as melhores prestações a nossos clientes. O volume de contratações nos permite otimizar os preços em 
benefício de nossos passageiros, que recebem serviços de primeira superior a preços turísticos.
Os hotéis oferecidos como previstos são aqueles que correspondem aos nossos bloqueios, negociações e acordos firmados no momento da publicação do nosso folheto. Uma vez 
esgotado por efeito da venda diária, procederemos à adaptação e oferta do produto de acordo com a disponibilidade e possibilidades da Hotelaria relacionadas com a proposta inicial.

WI-FI: 
Serviço Wi-Fi gratuito a bordo de nossa frota de ônibus, para estar sempre atualizado.
SEGURO DE VIAGEM: 
• INCLUSO no preço, nos circuitos que assim o indiquem. Nossos clientes dispõem de cobertura durante a viagem, conforme 

detalhado na página 66, “Inclusão”.
• Seguro de Viagem OPCIONAL. Para uma cobertura mais abrangente, você pode contratar nosso Seguro Opcional, conforme 

detalhado na página 66. “Opcional”.
• Garantia de CANCELAMENTO. Se você deseja se proteger contra qualquer anulação/cancelamento ou imprevisto que 

ocorra antes de 3 dias do início do circuito, ao reservar sua viagem, você também pode adquirir esta garantia opcional, pelo 
preço de 30 USD por pessoa.

NOSSOS SERVIÇOS: 
Podem ser adquiridos somente através das Agências de Viagens mais sérias e conceituadas. Consulte uma delas para obter um 
aconselhamento profissional e gratuito.
QUARTO TRIPLO:
Na maioria dos hotéis, o quarto triplo possui duas camas, ou uma cama de casal e um sofá-cama ou cama dobrável.
MEIA PENSÃO:
Nos circuitos indicados (hospedagem, pequeno-almoço, almoço ou jantar).

Vigencia
15/3/2023

  a31/3/2024

Descontos
Crianças: menores de 4 anos viajam grátis no ônibus, compartilhando o quarto com 2 adultos, que 
devem arcar diretamente com as despesas originadas por estas crianças.
Crianças: de 4 a 7 anos, quando dividem o quarto com 2 adultos, têm direito a um desconto de 25%.
Se você tem menos de 18 anos, ou se você tem 65 anos completos, terá um desconto de 5%. 
Se 3 adultos viajam juntos, dividindo o quarto, a terceira pessoa receberá uma redução de 5%.

Estes descontos não são cumulativos.
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(*) Agora você também pode economizar gastos altos 
se cancelar a sua viagem. Contrate, até 30 dias antes 
do início da sua viagem a nossa garantia exclusiva. 
Por apenas 30$, você conta com uma cobertura de 
100%, seja qual for o motivo. Sem perguntas, sem 
papeladas e sem aborrecimentos...

(*)
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Visitas especializadas com experientes guias locais em Córdoba, Sevilha, Granada, Toledo, Lisboa, Porto, 
Santiago de Compostela, Barcelona, Madri, Fez, Marrakech e Rabat, com ingressos inclusos para os 
monumentos citados no itinerário. Nosso guia acompanhante explicará os trajetos entre as cidades e as 
visitas do percurso.
Nosso guia explica viajar entre cidades e en route. Bilbao, Cáceres, Casablanca, A Corunha, Costa do Sol, 
Covadonga, Fátima, Meknes, Ronda, Salamanca, Santander, Santillana del Mar, Tânger, Trujillo…

Cidades Monumentais
Nestas cidades se inclui uma breve explicação panorâmica do guia acompanhante e, em 
alguns casos, segundo indica o itinerário, tempo livre para caminhar e conhecer por conta 
própria os lugares, praças e monumentos mais importantes.

VISITAS INCLUSAS EM NOSSOS ITINERARIOS

MADRI
Visita  panorâmica da cidade ou  passeio a pé,  com um amplo percurso que pasa 
pelas avenidas, praças e edificios mais importantes.  

TOLEDO
Visita panorâmica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga da cidade. 
Termina com a visita a uma fábrica de Damasquinado, arte típica de Toledo.

BARCELONA
Extensa visita panorâmica passando pelas principais praças, avenidas e 
monumentos: Parque de Montjuic, com vistas espetaculares; Anel Olímpico; 
Monumento a Cristóvão Colombo e o antigo Bairro Gótico.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Passeio a pé pelo centro antigo e visita à Catedral, importante centro de 
peregrinação, que, segundo a tradição, acolhe o túmulo do apóstolo São Tiago.

SEVILHA
Ampla visita panorâmica pela cidade: Parque Maria Luisa, Plaza de España, o 
exterior da Catedral, a Giralda  e o típico Bairro de Santa Cruz, com suas ruas, 
praças e becos estreitos.

CORDOBA
Visita à pé caminhando pelo Bairro Judeu, entrada na famosa Mesquita, uma das 
mais importantes do mundo islâmico contruída durante o Califato, com seu magnífi-
co bosque de colunas de mármore em cujo interior também se edificou a Catedral 
cristã.

GRANADA*
Visita ao espetacular complexo monumental da Alhambra e ao Generalife, antiga 
residência dos reis mouros, com seus magníficos jardins, fontes e arcadas.
*Caso a Junta de Alhambra e Generalife,  em algumas datas, não conceda bilhetes para os participan-
tes da Visita, substituiremos por uma visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu 
Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e passeio pela cidade com a Alcaiceria 
(antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.

LISBOA
Visita panorâmica nesta bela cidade, capital de Portugal, localizada na foz do rio 
Tejo: bairro da Alfama, Torre de Belém, Monumento aos Navegantes, etc., e interior 
do Mosteiro dos Jerónimos.

FEZ
Visita panorâmica do Palácio Real e seus 7 portões, a grande Medina, mesquitas e 
mais de 2.000 praças, ruas e vielas, guildas de artesanato, bairro de curtidores, 
ceramistas e uma Medersa.

MARRAKECH
Passeio panorâmico com a Mesquita Koutouia, o suntuoso Palácio Bahia, bairro 
judeu e a impressionante praça Djmaa El Fna, museu vivo e patrimônio cultura 
imaterial da humanidade.

RABAT
Visita à Torre Hassan, a mesquita inacabada e o Mausoléu de Mohamed V.
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A mais extensa e cuidadosa programação de Circuitos na Espanha e nos países vizinhos, Portugal e Marrocos, com saídas regulares e garantidas 
para conhecer o melhor desses três países. Graças à sua situação geográfica, às portas do Mar Mediterrâneo, que foi berço de culturas e 
civilizações, estas terras foram visitadas ao longo da história por diversos povos que deixaram um importante legado artístico e arquitetônico. Você 
vai ter a oportunidade de conhecer, desfrutar e admirar comodamente esta diversidade cultural na companhia de guias experientes, participando 
de qualquer um de nossos roteiros pelas cidades monumentais desses países históricos.
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Viaje com Vantagens, Noites Extras e Traslados ....................................................................... 3
Visitas inclusas em nossos itinerarios ........................................................................................ 4
Excursões Madri e Arrededores ................................................................................................ 7

SAIDAS DE MADRI
2 Cáceres e Sevilha C-421 Quintas ............... Todo Ano 8
2 Córdoba e Sevilha C-121 Segundas ........... Todo Ano 8
2 Córdoba e Sevilha C-221 Terças ................. Todo Ano 8
3 Cáceres e Sevilha C-431 Quintas ............... Todo Ano 9
3 Cáceres e Sevilha C-631 Sábados ............. Todo Ano 9
3 Cáceres, Sevilha e Costa do Sol C-4301 Quintas ............... Todo Ano 10
3 Córdoba, Sevilha e Costa do Sol C-231 Terças ................. Todo Ano 10
4 Cáceres, Cordoba e Sevilha C-641 Sábados ............. Todo Ano 11
3 Córdoba e Sevilha C-131 Segundas ........... Todo Ano 11
3 Córdoba e Sevilha C-2301 Terças ................. Todo Ano 11
4 Cáceres, Córdoba e Sevilha C-6401 Sábados ............. Todo Ano 12
4 Valência e Barcelona C-441 Quintas ............... Todo Ano 12
4 Andaluzia com Toledo C-140 Segundas ........... Todo Ano 13
5 Andaluzia com Toledo C-250 Terças ................. Todo Ano 13
5 Andaluzia com Toledo C-450 Quintas ............... Todo Ano 14
6 Andaluzia com Toledo C-660 Sábados ............. Todo Ano 14
7 Andaluzia e Costa do Sol C-272 Terças ................. Todo Ano 15
8 Andaluzia e Costa do Sol C-682 Sábados ............. Todo Ano 15
9 Andaluzia e Costa do Mediterrâneo C-692 Sábados ............. Todo Ano 16
7 Andaluzia e Levante C-170 Segundas ........... Todo Ano 17
4 Extensão a Palma de Malhorca C-741 Domingos ........... Todo Ano 17
6 Galicia e Norte da Portugal C-261 Terças ................. Março/Outubro 18
4 O Cantábrico C-7401 Domingos ........... Março/Outubro 18
8 Norte da Espanha e Portugal C-780 Domingos ........... Março/Outubro 19
14 Espanha Total e Norte da Portugal C-1142 Segundas ........... Março/Outubro 20
10 Andaluzia e Marrocos C-6102 Sábados ............. Todo Ano 21

DIAS CIRCUITO CÓDIGO SAÍDAS OPERAÇÃO PÁGINA

Espanha, Portugal
e Marrocos

INDICE
G E R A L



EXCURSÕES MADRI E ARREDORES

Uma visita a Madri sempre vale a pena. A Capital da Espanha proporciona uma importante oferta cultural e turística aos visitantes, como 
o imponente Palácio Real, museus de prestígio mundial, como El Prado, além de teatros, óperas, shows, esportes, compras, gastrono-
mia... e maravilhosos recantos para descobrir restaurantes e bares, degustar as deliciosas “tapas” ou descansar numa agradável mesinha 
ao ar livre. Nas proximidades de Madri, as cidades monumentais de Toledo, Ávila, Segóvia, El Escorial, consideradas Cidades Patrimônio 
da Humanidade, podem ser visitadas comodamente com as nossas excursões diárias.  

+
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SAIDAS DE MADRI
10 Andaluzia e Marrocos C-2102 Terças ................. Todo Ano 22
12 Andaluzia e Marrocos C-4122 Quintas ............... Todo Ano 23
12 Portugal, Andaluzia e Costa do Mediterrâneo C-3122 Quartas ............... Todo Ano 24
13 Portugal, Andaluzia e Marrocos C-31302 Quartas ............... Todo Ano 25
16 Portugal, Andaluzia e Marrocos C-3162 Quartas ............... Todo Ano 26
4 Portugal com Fátima C-340 Quartas ............... Todo Ano 27
7 Castela, Galicia e Portugal C-6060 Sextas ................. Março/Outubro 27
9 Portugal e Andaluzia C-3902 Quartas ............... Todo Ano 28
10 Galicia e Portugal C-20102 Terças ................. Março/Outubro 29
11 Castela, Galicia, Portugal e Andaluzia C-60102 Sextas ................. Março/Outubro 30
14 Galicia, Portugal e Andaluzia C-2142 Terças ................. Março/Outubro 31
12 Norte da Espanha e Lusitânia C-70122 Domingos ........... Março/Outubro 32
18 Espanha, Portugal e Marrocos C-6172 Sextas  ................ Março/Outubro 33
18 Circuito Ibérico C-1182 Segundas ........... Março/Outubro 34
19 Espanha e Portugal C-3192 Quartas ............... Março/Outubro 35
21 Península Ibérica C-3212 Quartas ............... Março/Outubro 36

5 a 23 Rotativo Ibérico C-6232 Rotativo ............... Março/Outubro 37

SAIDAS DE BARCELONA
5 Barcelona e Madri C-71702 Sextas ................. Todo Ano 38
5 De Barcelona a Madri C-6562 Sabados ............. Todo Ano 38
5 Andaluzia com Toledo C-752 Domingos ........... Todo Ano 39
6 Andaluzia com Levante C-762 Domingos ........... Todo Ano 39
4 O Cantábrico C-742 Domingos ........... Março/Outubro 40
8 Norte da Espanha e Portugal C-782 Domingos ........... Março/Outubro 40
12 Norte da Espanha e Lusitânia C-71202 Domingos ........... Março/Outubro 41

SAIDAS DE COSTA DO SOL
2 Granada, Toledo e Madri C-321 Quartas ............... Todo Ano 42
2 Granada, Toledo e Madri C-521 Sextas ................. Todo Ano 42
2 Granada, Toledo e Madri C-721 Domingos ........... Todo Ano 42
7 Andaluzia e Madri C-372 Quartas ............... Todo Ano 42
4 Marrocos Flash C-3040 Quartas ............... Todo Ano 43
5 Marrocos Express C-550 Sextas ................. Todo Ano 43
7 Marrocos Cidades Imperiais C-770 Domingos ........... Todo Ano 44
9 O Grande deserto C-590 Sextas ................. Todo Ano 45

 

DIAS CIRCUITO CÓDIGO SAÍDAS OPERAÇÃO PÁGINA

Espanha, Portugal
e Marrocos

SAIDAS DE COSTA DO SOL
7 Marrocos C-9307 Quartas ............... Todo Ano 46
3 Rabat e Fez C-953 Sextas ................. Todo Ano 46
3 Medinas Andaluzas C-973 Domingos ........... Todo Ano 47
5 Medinas Andaluzas C-975 Domingos ........... Todo Ano 47

SAIDAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
8 De Santiago a Lisboa C-482 Quintas ............... Março/Outubro 48
8 Caminho de Santiago (Caminho Francês) C-1111 Diarias ................ Todo Ano 49
8 Caminho de Santiago (Caminho Português) C-2222 Diarias ................ Todo Ano 50

SAIDAS DE PORTUGAL
Saídas de Lisboa

5 Madri C-652 Sábados ............. Todo Ano 51
5 Madri C-6520 Sábados ............. Todo Ano 51
5 Andaluzia e Madri C-452 Quintas ............... Março/Outubro 51
6 Andaluzia e Madri C-662 Sábados ............. Todo Ano 52
7 Andaluzia e Madri  C-472 Quintas ............... Março/Outubro 52
9 Andaluzia e Costa do Mediterrâneo C-6902 Sábados ............. Todo Ano 53
10 Andaluzia e Marrocos C-610210 Sábados ............. Todo Ano 54
12 Andaluzia e Marrocos C-610212 Sábados ............. Todo Ano 55
12 Andaluzia e Marrocos C-412212 Quintas ............... Março/Outubro 56
14 Andaluzia e Marrocos C-412214 Quintas ............... Março/Outubro 57

Saídas de Porto 
6 De Porto a Lisboa C-60602 Sábados ............. Março/Outubro 58
6 De Porto a Madri C-6062 Sábados ............. Março/Outubro 58
10 Porto e Andaluzia C-61002 Sábados ............. Março/Outubro 59
17 Porto, Andaluzia e Marrocos C-60172 Sábados ............. Março/Outubro 60

SAIDAS DE MARROCOS
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EXCURSÕES MADRI E ARREDORES

Uma visita a Madri sempre vale a pena. A Capital da Espanha proporciona uma importante oferta cultural e turística aos visitantes, como 
o imponente Palácio Real, museus de prestígio mundial, como El Prado, além de teatros, óperas, shows, esportes, compras, gastrono-
mia... e maravilhosos recantos para descobrir restaurantes e bares, degustar as deliciosas “tapas” ou descansar numa agradável mesinha 
ao ar livre. Nas proximidades de Madri, as cidades monumentais de Toledo, Ávila, Segóvia, El Escorial, consideradas Cidades Patrimônio 
da Humanidade, podem ser visitadas comodamente com as nossas excursões diárias.  

+

EXTRATO DE EXCURSÕES E VISITAS

MADRID Y ALREDEDORES

 Servicio de recogida GRATUITO en la mayoría de los hoteles de Madrid

VISITAS E EXCURSÕES PREÇO SAÍDA REGRESSO FREQUÊNCIA ABRIL A OUTUBRO FREQUÊNCIA NOVEMBRO A MARÇO
SEGOVIA & ÁVILA, sem almoço ........................................................... 64 $ 9:30 H 18:30 H Diária ...................................................................... Diaria
SEGOVIA &  ÁVILA, com almoço  turístico ......................................... 90 $ 9:30 H 18:30 H Diaria ...................................................................... Diaria
SEGOVIA & ÁVILA, com almoço gastronómico ................................ 114 $ 9:30 H 18:30 H Diaria ...................................................................... Diaria
SEGOVIA & ÁVILA + SHOW FLAMENCO, com drink ....................... 114 $ 9:30 H 18:30 H Diaria ...................................................................... Diaria

SEGOVIA, meio día ............................................................................... 62 $ 15:00 H 20:00 H Diaria ...................................................................... Quartas, Sextas, Sábados, Domingos
SEGOVIA, día completo ....................................................................... 62 $ 9:30 H 20:00 H Diaria ...................................................................... Quartas, Sextas, Sábados, Domingos
SEGOVIA, día completo com almoço turístico .................................. 94 $ 9:30 H 20:00 H Diaria ...................................................................... Quartas, Sextas, Sábados, Domingos
SEGOVIA, día completo com almoço gastronómico ....................... 102 $ 9:30 H 20:00 H Diaria ...................................................................... Quartas, Sextas, Sábados, Domingos

ESCORIAL & VALLE de los Caídos ...................................................... 71 $ 8:45 H 14:00 H Quartas,Sextas, Sábados, Domingos ................. Quartas, Sextas, Sábados, Domingos
ESCORIAL, VALLE & TOLEDO .............................................................. 95 $ 8:45 H 20:00 H Sabados e Domingos ........................................... Sabados e Domingos
ESCORIAL, VALLE &SEGOVIA .............................................................. 95 $ 8:45 H 20:00 H Quartas, Sextas, Sábados, Domingos ................ Quartas, Sextas, Sábados, Domingos
ESCORIAL, VALLE & SHOW FLAMENCO, com drink ....................... 114 $ 8:45 H 22:00 H Quartas, Sextas, Sábados, Domingos ................ Quartas, Sextas, Sábados, Domingos

TOLEDO (so Catedral) .......................................................................... 29 $ 11:30 H 12:30 H Diaria, exceto Domingo ....................................... Diaria, exceto Domingo
TOLEDO (Tour BÁSICO) ....................................................................... 29 $ 8:30 H 17:30 H Diaria ...................................................................... Diaria
TOLEDO + bracelete ............................................................................. 43 $ 8:30 H 17:30 H Diaria ...................................................................... Diaria
TOLEDO + tiroleza ................................................................................ 40 $ 8:30 H 17:30 H Diaria ...................................................................... Diaria
TOLEDO + CATEDRAL .......................................................................... 55 $ 8:30 H 17:30 H Diaria, exceto Domingo ....................................... Diaria, exceto Domingo
TOLEDO + CATEDRAL + bracelete .................................................... 68 $ 8:30 H 17:30 H Diaria, exceto Domingo ....................................... Diaria, exceto Domingo

TOLEDO & SEGOVIA (com Alcázar) ................................................... 68 $ 8:30 H 20:00 H Diaria ...................................................................... Quartas, Sextas, Sábados, Domingos
TOLEDO (com Catedral) & SEGOVIA (com Alcázar) ........................ 80 $ 8:30 H 20:00 H Diaria, exceto Domingo ....................................... Quartas, Sextas, Sabados

TOLEDO + MADRID passei a pé + SHOW FLAMENCO, com drink 137 $ 8:30 H 22:00 H Diaria ...................................................................... Diaria
TOLEDO, meio dia tarde ...................................................................... 40 $ 15:00 H 20:00 H Sábados, Domingos ............................................. Sábados e Domingos

MADRID VISITA PANORÁMICA ........................................................... 35 $ - - Nacessita reserva .................................................. Nacessita reserva
MADRID VISITA PANORÁMICA + PALACIO REAL ............................ 56 $ - - Nacessita reserva .................................................. Nacessita reserva
MADRID passei a pé ............................................................................. 63 $ 9:00 H 11:00 H Diaria ...................................................................... Diaria
MADRID passei a pé + PALACIO REAL .............................................. 92 $ 9:00 H 11:00 H Diaria ...................................................................... Diaria
MADRID passei a pé + MUSEU  DO PRADO ..................................... 87 $ 9:00 H 11:00 H Diaria ...................................................................... Diaria
MADRID passei a pé + SHOW FLAMENCO, com tapas .................. 120 $ 15:00 H 22:00 H Diaria ...................................................................... Diaria

PALACIO REAL DE MADRID (ticket + VISITA) .................................... 37 $ 11:45 H 12:45 H Terca, Sexta ............................................................ Terca, Sextas

FLAMENCO SHOW, com drink ............................................................ 40 $ 21:00 H 22:00 H Diaria ...................................................................... Diaria
FLAMENCO SHOW, com tapas ........................................................... 58 $ 21:00 H 22:00 H Diaria ...................................................................... Diaria
FLAMENCO SHOW, com jantar ........................................................... 80 $ 21:00 H 22:00 H Diaria ...................................................................... Diaria

CUENCA & CIUDAD ENCANTADA 80 $ 8:00 H 20:00 H Segundas, Sábados .............................................. Segundas, Sábados
Nota:
Preços e itinerario, sujeitos a possíveis alterações (data de publicação 30/Novembro/2022).
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CÓRDOBA E SEVILHACÁCERES E SEVILHA

1.º Dia (Quinta) MADRI-CÁCERES-SEVILHA
(560 kms)
Saída de nossa terminal as 08:00 hrs. até Estremadura 
para chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar 
pelo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio 
da Humanidade. Almoço livre. Continuação ate Sevilha. 
Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Sexta) SEVILHA-MADRI (trem) (530 kms)
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visi-
tar a praça de touros da Maestranza, o desfrutar  do  
tempo livre. Fim dos nossos serviços. A ultima hora 
da tarde traslado por sua conta a estaçao para sair em 
trem AVE com destino a Madri.

1º. Dia (Segunda o Terça) MADRI-CÓRDOBA-
SEVILHA (530 kms)
Saída de nossa terminal às 08:00 hrs. através da 
Mancha com destino a Córdoba. Visita à cidade, a fa-
mosa Mesquita/Catedral e Bairro Judeu. Posteriormente 
continuação a Sevilha. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Terça o Quarta) SEVILHA-MADRI (trem) 
(530 kms)
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visi-
tar a praça de touros da Maestranza, o desfrutar  do  
tempo livre. Fim dos nossos serviços. A ultima hora 
da tarde traslado por sua conta a estaçao para sair em 
trem AVE com destino a Madri.

2  dias 2  diasNoites: Sevilha 1. Noites: Sevilha 1.

C-421 C-121 / C-221

Saídas: Quintas-feiras (Todo o ano)

Saídas: Segundas e Terças-feiras (Todo o ano)

Hotéis previstos 

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha.
• Café da manhã buffet diário.
• 1 jantar.
• Seguro turístico.
• Passagem de trem-bala AVE, classe turista.

Incluindo
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Córdoba e Sevilha.
• Café da manhã buffet diário.
• 1 jantar.
• Seguro turístico.
• Passagem de trem-bala AVE, classe turista.

Incluindo

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 370 $

Suplemento quarto single .............................. 60 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 20 $

Supl. saídas Abril 6, 27 (Páscoa, Feira)  
Março 28 (Páscoa 2024)  .............................. 60 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 410 $

Suplemento quarto single .............................. 70 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 20 $

Supl. saídas Abril 4, 24, 25 , Maio 1, 9, 16 
(Páscoa, Feira, Congressos)
Março 26 (Páscoa 2024)  .............................. 60 $

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Exe Sevilla Macarena P

Catalonia Santa Justa P

Escanea-me Escanea-me
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CÁCERES E SEVILHACÁCERES E SEVILHA

1.º Dia (Quinta) MADRI-CÁCERES-SEVILHA
(560 kms)
Saída de nossa terminal as 08:00 hrs. até Estremadura 
para chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar 
pelo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio 
da Humanidade. Almoço livre. Continuação ate Sevilha. 
Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. Almoço em restau-
rante. À noite - opcional - você pode assistir a um show 
de flamenco. Hospedagem.

3.º Dia (Sábado) SEVILHA-MADRI (trem) (530 kms)
Café da manhã. Dia livre para seguir visitando e des-
cobrindo por sua conta esta importante e monumental 
cidade. A última hora da tarde traslado por sua conta 
á estação para sair em trem Ave com destino a Madri. 
Fim dos nossos serviços. 

1.º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Saída de nossa terminal as 08:00 hrs. até Estremadura 
para chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar pe-
lo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia da 
Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.

3.º Dia (Segunda) SEVILHA-MADRI (trem) 
(530 kms)
Café da manhã. Dia livre para seguir visitando e des-
cobrindo por sua conta esta importante e monumental 
cidade. A última hora da tarde traslado por sua conta 
á estação para sair em trem Ave com destino a Madri. 
Fim dos nossos serviços. 

3  dias 3  diasNoites: Sevilha 2. Noites: Sevilha 2.

C-431 C-631

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 495 $

Suplemento quarto single .............................. 120 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 25 $

Supl. saídas Abril 6, 13, 20, 27 (Páscoa, 
Congressos, Feira) Março 28 (Páscoa 2024) .. 115 $

Saídas: Quintas-feiras (Todo o ano)

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha.
• Café da manhã buffet diário.
•1 almoço e 1 jantar.
• Seguro turístico.
• Passagem de trem-bala AVE, classe turista.

Incluindo

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha.
• Café da manhã buffet diário.
• 2 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem de trem-bala AVE, classe turista.

Incluindo

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 495 $

Suplemento quarto single .............................. 120 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 25 $

Supl. saídas Abril 8, 22, 29 (Páscoa e Feira)
Março 30 (Páscoa´2024) ................................ 115 $

Salidas: Sábados (Todo el año)

Hoteles previstos 

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Meliá Lebreros P

Escanea-me Escanea-me
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CÁCERES, SEVILHA E COSTA DO SOL CÓRDOBA, SEVILHA E COSTA DO SOL

1.º Dia (Quinta) MADRI-CÁCERES-SEVILHA
(560 kms)
Saída de nossa terminal as 08:00 hrs. até Estremadura 
para chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar 
pelo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio 
da Humanidade. Almoço livre. Continuação ate Sevilha. 
Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. Almoço em restau-
rante. À noite - opcional - você pode assistir a um show 
de flamenco. Hospedagem.

3.º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA-COSTA DO SOL 
(190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino a Ronda. Tempo livre e conti-
nuação a Costa do Sol. Chegada e fim dos nossos 
serviços.

1.º Dia (Terça) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA 
(530 kms)
Saída de nossa terminal às 08:00 hrs. através da 
Mancha com destino a Córdoba. Visita à cidade, a famo-
sa Mesquita/Catedral e Bairro Judeu. Posteriormente, 
continuação a Sevilha. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Quarta) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.

3.º Dia (Quinta) SEVILHA-RONDA-COSTA DO SOL 
(190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino a Ronda. Tempo livre e conti-
nuação a Costa do Sol. Chegada e fim dos nossos 
serviços.

3  dias 3  diasNoites: Sevilha 2. Noites: Sevilha 2.

C-4301 C-231

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 435 $

Suplemento quarto single .............................. 115 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 25 $

Supl. saídas Abril 6, 13, 20, 27 
(Páscoa, Congressos, Feira) 
Março 28 (Páscoa 2024) .................................. 115 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 445 $

Suplemento quarto single .............................. 140 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 25 $

Supl. saídas Abril 4, 25, 
Maio 1, 9, 16 (Páscoa, Feira, Congressos) 
Março 26 (Páscoa 2024) ................................  115 $

Saídas: Quintas-feiras (Todo o ano)

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P

Saídas: Terças-feiras (Todo o ano)

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Catalonia Santa Justa P

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha.
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 1 jantar.
• Seguro turístico.

Incluindo

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Córdoba e Sevilha.
• Café da manhã buffet diário.
• 2 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

Escanea-me Escanea-me
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CÁCERES, CÓRDOBA E SEVILHA CÓRDOBA E SEVILHA

1.º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Saída de nossa terminal as 08:00 hrs. até Estremadura 
para chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar pe-
lo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia da 
Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.

3.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de 
Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar 
com a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral . 
Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino a Ronda. Tempo livre e conti-
nuação a Costa do Sol. Chegada e fim dos nossos 
serviços.

1.º Dia (Segunda o Terça) MADRI-CÓRDOBA-
SEVILHA (530 kms)
Saída de nossa terminal às 08:00 hrs. através da 
Mancha com destino a Cordoba. Visita à cidade, a fa-
mosa Mesquita/Catedral e Bairro Judeu. Posteriormente 
continuação a Sevilha. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Terça o Quarta) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.

3.º Dia (Quarta o Quinta) SEVILHA-MADRI (trem)
(530 kms)
Café da manhã. Dia livre para seguir visitando e des-
cobrindo por sua conta esta importante e monumental 
cidade. A última hora da tarde traslado por sua conta 
á estação para sair em trem Ave com destino a Madri. 
Chegada e fim dos nossos serviços.

4  dias 3  diasNoites: Sevilha 2 . Córdoba 1. Noites: Sevilha 2.

C-641 C-131 / C-2301

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 565 $

Suplemento quarto single .............................. 220 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 30 $

Supl. saídas Abril 8, 22, 29 (Páscoa e Feira)
Março 30 (Páscoa´2024) ................................ 115 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 545 $

Suplemento quarto single .............................. 140 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 30 $

Supl. saídas Abril 4, 24, 25, Maio 1, 9, 16 
(Páscoa, Feira, Congressos) 
Março 26 (Páscoa 2024) ............................... 115 $

Saídas: Sábados (Todo o ano)

Saídas: Segundas e Terças-feiras (Todo o ano)

Hotéis previstos 

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Exe Sevilla Macarena P

Catalonia Santa Justa P

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha e Córdoba.
• Café da manhã buffet diário.
• 3 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Córdoba e  Sevilha.
• Café da manhã buffet diário.
• 2 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem de trem-bala AVE, classe turista

Incluindo

Cidade Hotel Cat.

Sevilha Meliá Lebreros P

Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P

Nota: Nas saidas 28/Out-2/Dez, o pernoite é feito na 
Hotel Exe Las Adelfas Córdoba.

Escanea-me Escanea-me
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VALÊNCIA E BARCELONACÁCERES, CÓRDOBA E SEVILHA

1.º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Saída de nossa terminal as 08:00 hrs. até Estremadura 
para chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar pe-
lo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia da 
Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.

3.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de 
Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar 
com a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral . 
Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Terça) CÓRDOBA-MADRI (trem) (396 kms)
Café da manhã. Dia livre para seguir visitando e des-
cobrindo por sua conta esta importante e monumental 
cidade. A última hora da tarde traslado por sua conta 
á estação para sair em trem Ave com destino a Madri. 
Chegada e fim dos nossos serviços.

1.º Dia (Quinta) MADRI-VALÊNCIA (trem) (355 kms)
Apresentação na estação da Atocha para embarcar em 
trem AVE con destino a Valência. Chegada e traslado 
ao hotel por conta propria. Hospedagem e restante do 
dia livre para aproveitar essa dinâmica cidade.

2.º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a 
Barcelona. Hospedagem. Tempo livre.

3.º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 
panorâmica da cidade incluindo Parque de Montjuic, 
monumento a Colon e Bairro Gotico. Tarde livre.

4.º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída via Lérida e Zaragoza. Tempo 
livre. Continuação com destino a Madri. Chegada e fim 
dos nossos serviços.

4  dias 4  diasNoites: Sevilha 2. 
Córdoba 1.

Noites: Valência 1. Barcelona 2.

C-6401 C-441

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 645 $

Suplemento quarto single .............................. 220 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 30 $

Supl. saídas Abril 8, 22, 29 (Páscoa e Feira)
Março 30 (Páscoa ´2024)............................... 115 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 655 $

Suplemento quarto single .............................. 165 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 30 $

Saídas: Sábados (Todo o ano)

Saídas: Quintas-feiras (Todo o ano)
Hotéis previstos 

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha e Córdoba.
• Café da manhã buffet diário.
• 3 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem de trem-bala AVE, classe turista.

Incluindo

• Passagem de trem-bala AVE, classe turista
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Barcelona.
• Café da manhã buffet diário.
• Seguro turístico.
• Taxas Municipais em Barcelona.

Incluindo

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P

Nota: Nas saidas 28/Out-2/Dez, o pernoite é feito na 
Hotel Exe Las Adelfas Córdoba.

Cidade Hotel Cat.
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

Nota: Nas saidas de Abr. 27, Out. 26, 2024 Fev. 1, 29 o 
pernoite é feito na cidade de Sabadell em vez de 
Barcelona.

Escanea-me

Escanea-me
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ANDALUZIA COM TOLEDOANDALUZIA COM TOLEDO

1.º Dia (Segunda) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA 
(530 kms)
Saída de nossa terminal às 08:00 hrs. através da 
Mancha com destino a Córdoba. Visita à cidade, a famo-
sa Mesquita/Catedral e Bairro Judeu. Posteriormente, 
continuação a Sevilha. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Terça) SEVILHA 
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.

3.º Dia (Quarta) SEVILHA-GRANADA* (254 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

4.º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade imperial de 
Toledo, berço de civilizações. Almoço. Visita panorâ-
mica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga 
da cidade. Continuação a Madri. Chegada e fim dos 
nossos serviços.

1.º Dia (Terça) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA 
(530 kms)
Saída de nossa terminal às 08:00 hrs. através da Mancha 
com destino a Córdoba. Visita da cidade, a famosa 
Mesquita/Catedral, e Bairro Judeu. Posteriormente, con-
tinuação a Sevilha. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Quarta) SEVILHA 
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.

3.º Dia (Quinta) SEVILHA-RONDA-COSTA DO SOL 
(190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Sexta) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

5.º Dia (Sábado) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de 
Toledo, berço de civilizações. Almoço. Visita panorâ-
mica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga 
da cidade. Continuação a Madri. Chegada e fim dos 
nossos serviços.

4  dias 5  diasNoites: Sevilha 2. Granada 1. Noites: Sevilha 2. Costa do Sol 1. 
Granada 1.

C-140 C-250

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 645 $

Suplemento quarto single .............................. 180 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 30 $

Supl. saídas Abril 24, Maio 1 
(Feira)  ............................................................ 115 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 790 $

Suplemento quarto single .............................. 245 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 35 $

Supl. saídas Abril 4, 25, Maio 9, 16 (Páscoa, 
Feira, Congressos) Março 26 (Páscoa 2024) .. 115 $

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, 

Granada e Toledo.
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 3 jantares 
• Seguro turístico.

Incluindo

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, 

Granada e Toledo.
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 4 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

Saídas: Terças-feiras (Todo o ano)

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Catalonia Santa Justa P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Saray P

Saídas: Segundas-feiras (Todo o ano)

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Exe Sevilla Macarena P
Granada Abades Nevada Palace P

Nota: Nas saídas de 31/Out ate Jan/2/24 pernoite e feito 
no Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).

Escanea-me Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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ANDALUZIA COM TOLEDOANDALUZIA COM TOLEDO

1.º Dia (Quinta) MADRI-CÁCERES-SEVILHA
(560 kms)
Saída de nossa terminal as 08:00 hrs. até Estremadura 
para chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar 
pelo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio 
da Humanidade. Almoço livre. Continuação ate Sevilha. 
Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Sexta) SEVILHA 
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. Almoço em restau-
rante. À noite - opcional - você pode assistir a um show 
de flamenco. Hospedagem.

3.º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA-COSTA DO SOL 
(190 kms) 
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

5.º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de 
Toledo, berço de civilizações. Almoço. Visita panorâ-
mica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga 
da cidade. Continuação a Madri. Chegada e fim dos 
nossos serviços.

1.º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Saída de nossa terminal as 08:00 hrs. até Estremadura 
para chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar pe-
lo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia da 
Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.

3.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de 
Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar 
com a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral . 
Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA* (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

6.º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI  
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de 
Toledo, berço de civilizações. Almoço. Visita panorâ-

5  dias 6  diasNoites: Sevilha 2. Costa do Sol 1. 
Granada 1.

Noites: Sevilha 2. Córdoba 1. 
Costa do Sol 1. Granada 1.

C-450 C-660

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 725 $

Suplemento quarto single .............................. 210 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 35 $

Supl. saídas Abril 6, 13, 20, 27 (Páscoa, 
Congressos, Feira) Março 28 (Páscoa 2024) .. 115 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 895 $

Suplemento quarto single .............................. 325 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 50 $

Supl. saídas Abril 8, 22, 29 (Páscoa e Feira)
Março 30 (Páscoa 2024) ............................... 115 $

Saídas: Quintas-feiras (Todo o ano)

Saídas: Sábados (Todo o ano)
Hotéis previstos 

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha, Granada e 

Toledo.
• Café da manhã buffet diário.
• 2 almoços e 3 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha, Córdoba, 

Granada e Toledo.
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 5 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

mica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga 
da cidade. Continuação a Madri. Chegada e fim dos 
nossos serviços.

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Los Ángeles P

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Catalonia Granada P

Nota: Nas saidas 28/Out - 2/Dez, o pernoite é feito na Hotel Exe 
Las Adelfas Córdoba. Nas saídas de Nov & Dez., pernoite 
e feito no Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).

Nota: Nas saídas de 2/Nov - 28/Dez, pernoite e feito 
no Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).

Escanea-me Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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ANDALUZIA E COSTA DO SOLANDALUZIA E COSTA DO SOL

1.º Dia (Terça) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA (530 kms)
Saída de nossa terminal às 08:00 hrs. através da 
Mancha com destino a Córdoba. Visita da cida-
de, a famosa Mesquita/Catedral, e Bairro Judeu. 
Posteriormente, continuação a Sevilha. Jantar e hos-
pedagem.

2.º Dia (Quarta) SEVILHA 
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.

3.º Dia (Quinta) SEVILHA-RONDA-COSTA DO SOL 
(190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Sexta) COSTA DO SOL
Meia pensão. Dia livre.

5.º Dia (Sábado) COSTA DO SOL
Meia pensão. Dia livre.

6.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

7.º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de 
Toledo, berço de civilizações. Almoço. Visita panorâ-

1.º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Saída de nossa terminal as 08:00 hrs. até Estremadura 
para chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar pe-
lo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia da 
Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.
2.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.
3.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de 
Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar 
com a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral . 
Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.
4.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.
5.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL
Meia pensão. Dia livre. 
6.º Dia (Quinta) COSTA DO SOL 
Meia pensão. Dia livre
7.º Dia (Sexta) COSTA DO SOL-GRANADA* (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

7  dias 8  diasNoites: Sevilha 2. Costa do Sol 3. 
Granada 1.

Noites: Sevilha 2. Córdoba 1.  
Costa do Sol 3. Granada 1.

C-272 C-682

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.050 $

Suplemento quarto single .............................. 340 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 60 $

Supl. Saídas Abril 4, 25, Maio 9, 16 (Páscoa, 
Feira, Congressos) Março 26 (Páscoa 2024) .. 115 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.180 $
Suplemento quarto single .............................. 435 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 70 $
Supl. saídas Abril 8, 22, 29 (Páscoa e Feira)
Março 30 (Páscoa 2024) ............................... 115 $

Saídas: Terças-feiras (Todo o ano)

Saídas: Sábados (Todo o ano)Hotéis previstos 

Hotéis previstos 

mica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga 
da cidade. Continuação a Madri. Chegada e fim dos 
nossos serviços.

8.º Dia (Sábado) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de 
Toledo, berço de civilizações. Almoço. Visita panorâ-
mica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga 
da cidade. Continuação a Madri. Chegada e fim dos 
nossos serviços.• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.

• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, 

Granada e Toledo.
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 6 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha, Córdoba, Granada e Toledo.
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 7 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Catalonia Santa Justa P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Los Ángeles P

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Saray P

Nota: Nas saidas de 28/Out-2/Dez, o pernoite é feito na Hotel 
Exe Las Adelfas Córdoba. Nas saídas de 28/Out-30/Dez., 
pernoite e feito no Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).

Nota: Nas saídas de 31/Out ate Jan/2/24 pernoite e 
feito no Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).

Escanea-me Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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ANDALUZIA E COSTA DO MEDITERRÂNEO

1.º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Saída de nossa terminal as 08:00 hrs. até Estremadura 
para chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar 
pelo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio 
da Humanidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia 
da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.

3.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almodovar 

9  dias Noites: Sevilha 2. Córdoba 1. Costa do Sol 1. 
Granada 1. Valência 1. Barcelona 2.

C-692

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.375 $
Suplemento quarto single .............................. 480 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 70 $
Supl. saídas Abril 8, 22, 29 (Páscoa e  Feira)
Março 30 (Páscoa 2024) ............................... 115 $

Saídas: Sábados (Todo o ano)

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha, Córdoba, 

Granada e Barcelona. 
• Café da manhã buffet diário.
• 5 jantares.
• Seguro turístico.
• Taxas Municipais em Barcelona.

Incluindo

para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no 
interior da famosa Mesquita / Catedral. Resto do tempo 
livre. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino a Ronda. Tempo livre e conti-
nuação a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA* (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

6.º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza, Puerto 
Lumbreras, com destino à Costa Mediterrânea. 
Chegada a Valência. Hospedagem. Tempo livre.

7.º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a 
Barcelona. Hospedagem. Tarde livre.

8.º Dia (Sábado) BARCELONA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 
panorâmica da cidade incluindo Parque de Montjuic, 
monumento a Colon e Bairro Gótico. Tarde livre.

9.º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRI 
(635 kms)
Café da manhã. Saída via Lérida e Zaragoza. Tempo 
livre. Continuação com destino a Madri. Chegada e fim 
dos nossos serviços.
Os passageiros que desejarem poderão prolongar a sua viagem 
por meio da Extensão Palma de Mallorca 4 dias, ver pág. 17.

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Catalonia Granada P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

Notas: Nas saídas de 28/Out-2/Dez, o pernoite é feito na Hotel 
Exe Las Adelfas Córdoba. Nas saídas de Nov & Dez., 
pernoite e feito no Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).

 Nas saídas de Abr. 22, Out. 21, 2024 Jan. 27, Fev. 24, 
o pernoite é feito na cidade de Sabadell em vez de 
Barcelona. 

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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EXTENSÃO A PALMA DE MALHORCAANDALUZIA E LEVANTE

1.º Dia (Segunda) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA 
(530 kms)
Saída de nossa terminal às 08:00 hrs. com destino a 
Córdoba. Visita da cidade, a famosa Mesquita/Catedral 
e Bairro Judeu. Posteriormente continuação a Sevilha. 
Jantar e hospedagem.
2.º Dia (Terça) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.
3.º Dia (Quarta) SEVILHA-GRANADA* (250 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.
4.º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza, Puerto 
Lumbreras, com destino à Costa Mediterrânea. 
Chegada a Valência. Hospedagem. Tempo livre.
5.º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a 
Barcelona. Hospedagem. Tarde livre.
6.º Dia (Sábado) BARCELONA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 
panorâmica da cidade incluindo Parque de Montjuic, 
monumento a Colon e Bairro Gotico. Tarde livre.
7.º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída via Lérida e Zaragoza. Tempo 
livre. Continuação com destino a Madri. Chegada e fim 
dos nossos serviços.

7.º ou 9.º Dia BARCELONA-PALMA DE MALHORCA 
(vôo)
Café da manhã. Na hora acordada traslado ao ae-
roporto e saída para Palma de Malhorca. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

8.º ou 10.º Día PALMA DE MALHORCA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para efetuar 
excursões opcionais a Manacor, Porto Cristo, Cuevas 
del Drach, etc. 

9.º ou 11.º Día PALMA DE MALHORCA 
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para desfru-
tar das praias e da vida cosmopolita da ilha. 

10.º ou 12.º Día PALMA DE MALHORCA-MADRI ou 
BARCELONA (vôo)
Café da manhã. Na hora acordada traslado ao aero-
porto e saída para Madri ou Barcelona. Chegada e fim 
dos nossos serviços.

7  dias 4  diasNoites: Sevilha 2. Granada 1. 
Valência 1. Barcelona 2

Noites: Palma 
de Malhorca 3.

C-170 C-741

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.140 $
Suplemento quarto single .............................. 340 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 70 $
Supl. Saídas Abril 24, Maio 1 (Feira) ............ 115 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 750 $

Suplemento quarto single .............................. 245 $

Suplemento Julho e Setembro del 1 a 15 ...... 85 $

Suplemento Agosto  ....................................... 140 $

Saídas: Segundas-feiras (Todo o ano)

Saídas: Domingos (Todo o ano)

Hotéis previstos 

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Palma de Malhorca Catalonia Majorica P

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, 

Granada e Barcelona. 
• Café da manhã buffet diário.
• 3 jantares.
• Seguro turístico.
• Taxas Municipais em Barcelona.

Incluindo

• Passagem aérea Barcelona/Palma/Madrid ou 
Barcelona, classe turista.

• Traslado hotel/aeroporto e vice-versa.
• Café da manhã buffet diário.
• Seguro turístico.

Incluindo

Os passageiros que desejarem poderão prolongar a sua 
viagem por meio da Extensão Palma de Malhorca 4 dias, ver 
próximo programa.

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Exe Sevilla Macarena P
Granada Abades Nevada Palace P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

Nota: Nas saidas de Abr. 24, Out. 23, 2024 Jan. 29, Fev. 26, o 
pernoite é feito na cidade de Sabadell em vez de Barcelona.  

Escanea-me

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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O CANTÁBRICOGALÍCIA E NORTE DA PORTUGAL

1.º Dia (Terça) MADRI-LEÓN-OVIEDO (446 Kms)
Saída de nosso terminal às 8 horas rumo a León. Tempo 
livre para visitar alguns dos edifícios mais emblemáti-
cos, como a catedral gótica, que possui um dos vitrais 
mais belos da Europa, a Basílica de Santo Isidoro e/ou 
a fachada do Hostal San Marcos, de estilo plateresco. 
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 Kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia 
para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A Coruña 
em galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, ex-
cursão opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos 
lugarejos de Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar e 
hospedagem.

3.º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. 
Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO-
PORTO (240 kms) 
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passan-
do ao longo de paisagens deslumbrantes, com uma 
pequena parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em 
galego). Parada em O Grove, para realizar, opcional-
mente, um passeio de catamarã e observar o cultivo 
de ostras e mexilhões, com degustação de mexilhão 
e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, tempo livre. 
Possibilidade de fazer uma visita opcional a Santa 
Tecla (Santa Trega em galego). Cruzando o rio Minho, 
que serve de fronteira entre a Espanha e Portugal, 
vamos desfrutar das belas terras do Minho até chegar-
mos ao Porto. Hospedagem.

5.º Dia (Sábado) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar 
em uma cave local, onde degustaremos seu mundial-
mente conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo 
livre para fazer um cruzeiro opcional ao longo do rio 
Douro. Hospedagem.

1.º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIAN (590 kms)
Saída de nosso terminal às 8 horas rumo a Zaragoza. 
Breve parada e tempo livre para visitar a Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. 
Continuação rumo ao País Basco para chegar a San 
Sebastian. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da pro-
víncia de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e 
breve parada para admirar o edifício vanguardista do 
Museu Guggenheim. Continuação a Santander. Tempo 
livre. Jantar e hospedagem.

3.º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL MAR- 
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del 
Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao 
longo de belas paisagens, chegaremos a Covadonga, 
onde teremos tempo livre para visitar o Santuário. 
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.

6  dias 4  diasNoites: Oviedo 1. A Corunha 1. 
Santiago 1. Porto 2

Noites: San Sebastián 1. 
Santander 1. Oviedo 1.

C-261 C-7401

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 835 $

Suplemento quarto single .............................. 260 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 35 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 565 $

Suplemento quarto single .............................. 155 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 35 $

Saídas: Domingos (26 de Março a 22 de Outubro)

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Santiago e Porto.
• Café da manhã buffet diário.
• 3 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Porto.

Incluindo

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet diário.
• 3 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

6.º Dia (Domingo) PORTO-SALAMANCA-MADRI 
(566 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada 
e tempo livre para conhecer o centro histórico e sua cé-
lebre Praça Mayor. Continuação para Madri. Chegada 
e fim dos serviços.

4.º Dia (Quarta) OVIEDO-SALAMANCA-MADRI 
(531 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada 
e tempo livre para conhecer o centro histórico e sua cé-
lebre Praça Mayor. Continuação para Madri. Chegada 
e fim dos serviços.

Saídas: Terças-feiras (28 de Março a 24 de Outubro)

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P

Nota: Nas saidas de Maio 23, Junho 13, o pernoite é feito 
em Santiago de Compostela em vez de A Corunha.

Escanea-me Escanea-me
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NORTE DA ESPANHA E PORTUGAL

1.º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA- 
SAN SEBASTIAN (590 kms)
Saída de nosso terminal às 8 horas rumo a Zaragoza. 
Breve parada e tempo livre para visitar a Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. 
Continuação rumo ao País Basco para chegar a San 
Sebastian. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da província 
de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e breve 
parada para admirar o edifício vanguardista do Museu 
Guggenheim. Continuação a Santander. Tempo livre. 
Jantar e hospedagem.

8  dias
Noites: San Sebastián 1. 
Santander 1. Oviedo 1. 
A Corunha 1. Santiago 1. Porto 2.

C-780

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.180 $

Suplemento quarto single .............................. 375 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 70 $

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Santiago e Porto. 
• Café da manhã buffet diário
• 5 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Porto.

Incluindo
3.º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del 
Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao 
longo de belas paisagens, chegaremos a Covadonga, 
onde teremos tempo livre para visitar o Santuário. 
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia 
para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A Coruña 
em galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, 
excursão opcional nas Rias Altas, passando pelos típi-
cos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar e 
hospedagem.

5.º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. 
Jantar e hospedagem.

6.º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO-
PORTO (240 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passan-
do ao longo de paisagens deslumbrantes, com uma 
pequena parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em 
galego). Parada em O Grove, para realizar, opcional-
mente, um passeio de catamarã e observar o cultivo 
de ostras e mexilhões, com degustação de mexilhão 
e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, tempo livre. 
Possibilidade de fazer uma visita opcional a Santa Tecla 
(Santa Trega em galego). Cruzando o rio Minho, que 
serve de fronteira entre a Espanha e Portugal, vamos 
desfrutar das belas terras do Minho até chegarmos ao 
Porto. Hospedagem.

7.º Dia (Sábado) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cida-
de declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar 

em uma cave local, onde degustaremos seu mundial-
mente conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo 
livre para fazer um cruzeiro opcional ao longo do rio 
Douro. Hospedagem.

8.º Dia (Domingo) PORTO-SALAMANCA-MADRI 
(566 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada 
e tempo livre para conhecer o centro histórico e sua cé-
lebre Praça Mayor. Continuação para Madri. Chegada 
e fim dos serviços.

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P

Saídas: Domingos (26 de Março a 22 de Outubro)

Nota: Nas saidas de Maio 21, Junho 11, o pernoite é feito 
em Santiago de Compostela em vez de A Corunha.

Escanea-me
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ESPANHA TOTAL E NORTE DA PORTUGAL

1.º Dia (Segunda) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA (530 kms)
Saída de nosso terminal às 8 horas através da região de 
La Mancha, direção Andaluzia, para chegar a Córdoba. 
Visita à cidade incluindo o interior de sua famosa 
Mesquita/Catedral e o Bairro Judeu. Continuação para 
Sevilha. Jantar e hospedagem.
2.º Dia (Terça) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.
3.º Dia (Quarta) SEVILHA-GRANADA* (250 kms)
Café da manhã. Saída para a lendária cidade de 
Granada. Visita ao impressionante complexo monumen-
tal da Alhambra, Patrimônio Mundial, e os belos jardins 
do Generalife. Jantar e hospedagem.
4.º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza e Puerto 
Lumbreras rumo à Costa do Mediterrâneo para chegar 
a Valência. Hospedagem. Restante do dia livre.

14  dias

C-1142

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 2.275 $
Suplemento quarto single .............................. 710 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 105 $
Supl. Saídas Abril 24, Maio 1 (Feira) ............ 115 $

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, Granada, 

Barcelona, Santiago e Porto. 
• Café da manhã buffet diário.
• 8 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Barcelona e Porto.

Incluindo

5.º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. Na parte da manhã, saída 
em direção à Catalunha para chegar à cosmopolita cida-
de de Barcelona. Hospedagem e restante do dia livre.
6.º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica para conhecer o parque de Montjuic 
com suas espetaculares vistas da cidade, o Anel 
Olímpico, o monumento a Cristóvão Colombo e o antigo 
bairro gótico. Tarde livre.
7.º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIAN (575 kms)
Café da manhã e saída via Lérida e Zaragoza. Tempo 
livre para conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
Padroeira da Hispanidade. Continuação rumo ao País Basco 
para chegar a San Sebastian. Jantar e hospedagem.

8.º Dia (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da província 
de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e breve 
parada para admirar o edifício vanguardista do Museu 
Guggenheim. Continuação a Santander. Tempo livre. 
Jantar e hospedagem.

9.º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del 
Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao 
longo de belas paisagens, chegaremos a Covadonga, 
onde teremos tempo livre para visitar o Santuário. 
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.
10.º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia pa-
ra chegar a  senhoril cidade de A Corunha (A Coruña em 
galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, excursão 
opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos lugarejos 
de Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar e hospedagem.
11.º Dia (Quinta) A CORUNHA-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. 
Jantar e hospedagem.
12.º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO- 
PORTO (240 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao 
longo de paisagens deslumbrantes, com uma pequena 
parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em galego). Parada 
em O Grove, para realizar, opcionalmente, um passeio de 
catamarã e observar o cultivo de ostras e mexilhões, com 
degustação de mexilhão e vinho Ribeiro. Continuação pa-
ra Vigo, tempo livre. Possibilidade de fazer uma visita op-
cional a Santa Tecla (Santa Trega em galego). Cruzando 
o rio Minho, que serve de fronteira entre a Espanha e 
Portugal, vamos desfrutar das belas terras do Minho até 
chegarmos ao Porto. Hospedagem.
13.º Dia (Sábado) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade de-
clarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio da 
Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave 
local, onde degustaremos seu mundialmente conhecido 

“vinho do Porto”. Restante do tempo livre para fazer um 
cruzeiro opcional ao longo do rio Douro. Hospedagem.
14.º Dia (Domingo) PORTO-SALAMANCA-MADRI 
(566 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada 
e tempo livre para conhecer o centro histórico e sua cé-
lebre Praça Mayor. Continuação para Madri. Chegada 
e fim dos serviços.

Noites: Sevilha 2. Granada 1. 
Valência 1. Barcelona 2. San Sebastián 1. 
Santander 1.  Oviedo 1. 
A Corunha 1. Santiago 1. Porto 2.

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Exe Sevilla Macarena P
Granada Abades Nevada Palace P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P

Saídas: Segundas-feiras (20 de Março a 16 de Outubro)

Notas: Nas saidas de Maio 15, Junho 5, o pernoite é feito em 
Santiago de Compostela em vez de A Corunha. 

 Na saída de Abr. 24, o pernoite é feito na cidade de 
Sabadell em vez de Barcelona.  

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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ANDALUZIA E MARROCOS

1.º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Saída de nossa terminal as 08:00 hrs. até Estremadura 
para chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar 
pelo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio 
da Humanidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia 
da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.
2.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.
3.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almodovar 

10  dias
Noites: Sevilha 2. Córdoba 1. 
Costa do Sol 2. Fez 2. Tânger 1. 
Granada 1

C-6102

para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no 
interior da famosa Mesquita / Catedral . Resto do tempo 
livre. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados Brancos 
com destino Ronda. Tempo livre. Continuação a Costa 
do Sol. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-TÂNGER-FEZ 
(Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída da Costa do Sol para embar-
que com destino a Tânger atravessando o Estreito de 

Gibraltar. Chegada a Marrocos e continuação para Fez. 
Jantar e hospedagem.

6.º Dia (Quinta) FEZ
Café da manhã. Visita a Fez, a primeira das cidades 
imperiais e capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Começaremos com um passeio panorâmico para ver 
o palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a 
caminho do fascinante mundo da medina de Fez El Bali, 
a mais antiga e maior do Marrocos, com 785 mesquitas 
e mais de 2.000 praças, ruas e ruelas que representam 
uma volta labiríntica no tempo. De Bab Boujloud à praça 
Es-Seffarine faremos uma viagem através dos séculos, 
ao longo da caminhada saberemos como estão estru-
turados esses becos, guildas de artesãos e bairro de 
curtidores de couro ou costureiras para ver suas antigas 
formas de trabalho e conheceremos uma Madraça. 
Almoço. Hospedagem.

7.º Dia (Sexta) FEZ-RABAT-TÂNGER (465 kms)
Café da manhã e saída para Rabat, capital administrati-
va do país, outra das cidades imperiais e residência ofi-
cial da família real. Visitaremos a Tour Hassan, uma mes-
quita inacabada com mais de 200 colunas e o Mausoléu 
de Mohamed V, construído em memória do sultão que 
conquistou a independência do país. Continuação para 
Tânger. Jantar e hospedagem.

8.º Dia (Sábado) TÂNGER-COSTA DO SOL (Ferry) 
(230 kms)
Café da manhã. Manhã livre. Saída para embarque para 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

9.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

10.º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Toledo. Almoço. 
Visita panorâmica do Mirador del Valle e passeio pela 
parte antiga da cidade. Continuação a Madri. Chegada  
e fim dos nossos serviços.

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega 

com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.610 $

Suplemento quarto single .............................. 495 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 70 $

Supl. saída Abril 8, 22, 29 (Páscoa e Feira)
Março 30 (Páscoa 2024) ............................... 115 $

Saídas: Sábados (Todo o ano)

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha, Córdoba, Fez, 

Rabat, Granada e Toledo. 
• Café da manhã buffet diário.
• 2 almoços e 8 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.

Incluindo

Notas: Nas saidas de 28/Out-2/Dez, o pernoite é feito 
na Hotel Exe Las Adelfas Córdoba.

 Nas saídas de 28/Out-30/Dez, pernoite e feito 
no Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos). 

Escanea-me

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Fez Les Merinides/ Zalagh Parc Palace P
Tânger Farah Tanger P
Granada Los Ángeles P

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.



Córdoba

Sevilha
Granada

Madri

Ronda

Toledo

Costa do Sol

Fez
Rabat

Casablanca

Marrakech

Tânger

22

Sa
íd

as
 d

e 
M

ad
ri

ANDALUZIA E MARROCOS

1.º Dia (Terça) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA (530 kms)
Saída de nossa terminal às 08:00 hrs. através da 
Mancha com destino a Córdoba. Visita da cidade, a fa-
mosa Mesquita/Catedral e Bairro Judeu. Posteriormente 
continuação a Sevilha. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Quarta) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.
3.º Dia (Quinta) SEVILHA-RONDA-COSTA DO SOL 
(190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

10  dias Noites: Sevilha 2. Costa do Sol 2. Casablanca 1. 
Marrakech 1. Fez 2. Granada 1.

C-2102

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.635 $
Suplemento quarto single .............................. 455 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 70 $
Supl. Saídas Abril 4, 25, Maio 9, 16 Páscoa, 
Feira, Congressos) Março 26 (Páscoa 2024) .. 115 $

Saídas: Terças-feiras (Todo o ano)

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, 

Marrakech, Rabat, Fez, Granada e Toledo. 
• Café da manhã buffet diário.
• 3 almoços e 7 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.

Incluindo

4.º Dia (Sexta) COSTA DO SOL-TÂNGER-
CASABLANCA (Ferry) (560 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em direção a 
Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. Chegada 
em Marrocos e continuação para Casablanca. Jantar 
e hospedagem.
5.º Dia (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH  
(245 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica com a impressionante 
Mesquita Hassan II, superada apenas por Meca, visita 
exterior e tempo livre. Partida para Marrakech, uma das 
cidades imperiais mais importantes. Almoço. À tarde, 

a visita começa em direção à Mesquita Koutoubia, an-
tigamente usada como livraria, é o símbolo da cidade. 
Continuamos visitando o suntuoso Palácio Bahia, cons-
truído no século XIX por centenas de artesãos de Fez. Do 
bairro judeu ou Mellah e através da praça Kissaría chega-
remos à praça Djmaa El Fna, um museu vivo e patrimô-
nio cultural imaterial da Humanidade, onde contadores 
de histórias, encantadores de serpentes, malabaristas, 
dançarinos e muito mais, constituem um autêntico “corte 
dos milagres”. Continuaremos pelo mercado e suas 
ruas estreitas repletas de lojas, oficinas e esplanadas. 
Conheceremos suas guildas de carpinteiros, afiadores e 
muito mais. No final da visita, tempo livre. À noite, reco-
mendamos um jantar opcional com show. Hospedagem.

6.º Dia (Domingo) MARRAKECH-RABAT-FEZ (535 kms)
Café da manhã. Partida para a capital administrativa 
do país, outra das cidades imperiais e residência ofi-
cial da família real. Visitaremos a Torre Hassan, uma 
mesquita inacabada com mais de 200 colunas e o 
Mausoléu de Mohamed V, construído em memória do 
sultão que conquistou a independência do país. À tarde 
chegada a Fez. Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Segunda) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades imperiais, 
capital intelectual e religiosa de Marrocos. Começaremos 
com um passeio panorâmico para ver o palácio real e 
suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a caminho do fascinan-
te mundo da medina de Fez El Bali, a mais antiga e maior 
do Marrocos, com 785 mesquitas e mais de 2.000 pra-
ças, ruas e ruelas que representam uma volta labiríntica 
no tempo. De Bab Boujloud à praça Es-Seffarine faremos 
uma viagem através dos séculos, ao longo da caminhada 
aprenderemos como essas vielas estão estruturadas, 
diferentes construções que compõem as muralhas da 
medina, guildas de artesãos, bairro de curtidores e uma 
Medersa. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.

8.º Dia (Terça) FEZ-TÂNGER-COSTA DO SOL 
(Ferry) (600 kms)
Café da manhã. Saída com destino Tânger para em-
barque no ferry com destino Costa do Sol. Jantar e 
hospedagem.

9.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA* (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 

Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.
10.º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI (446 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Toledo. Almoço.
Visita panorâmica do Mirador del Valle e passeio pela 
parte antiga da cidade. Continuação a Madri. Chegada 
e fim dos nossos serviços.
Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega 

com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Catalonia Santa Justa P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Casablanca Farah Casablanca / Movenpick P
Marrakech Palm Plaza P
Fez Les Merinides P

Zalagh Parc Palace P
Granada Catalonia Granada P
Nota: Nas saídas de 31/Out ate 2/Jan/24 pernoite e feito 

no Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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ANDALUZIA E MARROCOS

1.º Dia (Quinta) MADRI-CÁCERES-SEVILHA 
(560 kms)
Saída de nossa terminal as 08:00 hrs. até Estremadura 
para chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar 
pelo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio 
da Humanidade. Almoço livre. Continuação ate Sevilha. 
Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. Almoço em restau-
rante. À noite - opcional - você pode assistir a um show 
de flamenco. Hospedagem.

3.º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA-COSTA DO SOL 
(190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda.Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

12  dias Noites: Sevilha 2. Costa do Sol 2. Tânger 1. 
Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1. Granada 1.

C-4122

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.630 $

Suplemento quarto single .............................. 550 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 85 $

Supl. saídas Abril 6, 13, 20, 27 (Páscoa, 
Congressos, Feira) Março 28 (Páscoa 2024) .. 115 $

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha, Fez, Marrakech, 

Rabat,  Granada e Toledo. 
• Café da manhã buffet diário.
• 4 almoços e 8 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.

Incluindo4.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-TÂNGER (Ferry) 
(230 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em direção a 
Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. Chegada 
e passeio panorâmico para conhecer os arredores de 
Tânger, Grutas de Hércules, Cabo Espartel. Jantar e 
hospedagem.

5.º Dia (Segunda) TÂNGER-VOLUBILIS-MEKNÉS-
FEZ (350 kms)
Café da manhã e saída pelo Médio Atlas, em direção 
a Volubilis para visitar suas ruínas romanas, a principal 
rota Decumanus Máximos, que começa no portão 
de Tânger e termina no Arco do Triunfo de Caracalla. 
Continuação para Meknés, uma das cidades imperiais 
que se tornou a capital de Marrocos. Visitaremos a me-
dina, a praça El-Hedim e o portão Bab Al Mansour. À 
tarde chegada a Fez. Jantar e hospedagem.

6.º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades im-
periais, capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Passeio panorâmico, palácio real e suas 7 portas ou 
Dar Al-Makhzen, medina de Fez El Bali, a mais antiga 
e maior do Marrocos, Patrimônio da Humanidade, com 
785 mesquitas, 2.000 praças, ruas e vielas. De Bab 
Boujloud à praça Es-Seffarine faremos uma viagem 
através dos séculos. Conheceremos as diferentes 
construções, guildas e uma Medersa. Almoço. Tarde 
livre. Hospedagem.

7.º Dia (Quarta) FEZ-CASABLANCA-MARRAKECH 
(545 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, capital 
econômica do país. Tempo livre para passear pela 

Corniche ou visitar a Grande Mesquita Hassan II. 
Chegada a Marrakech. Jantar e hospedagem.

8.º Dia (Quinta) MARRAKECH
Café da manhã. Visita de Marrakech, outra das cida-
des imperiais. Partimos da Mesquita Koutouia, símbolo 
da cidade, continuamos com o sumptuoso Palácio 
Bahia, bairro judeu ou Mellah passando pela praça 
da kissaría até à praça Djmaa El Fna, museu vivo e 
património cultural da Humanidade, onde contadores 
de histórias, encantadores de serpentes, malabaristas, 
dançarinos e muito mais, constituem uma autêntica 
corte de milagres. Continuamos pelo bazar e seus be-
cos cheios de oficinas, terraços para conhecer sobre 
as guildas de artesãos, carpinteiros, afiadores e uma 
farmácia berbere. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.

9.º Dia (Sexta) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital administra-
tiva do país e outra das cidades imperiais, residência 
oficial da família real. Visitaremos a Tour Hassan, uma 
mesquita inacabada com mais de 200 colunas e o 
Mausoléu de Mohamed V, construído em memória do 
sultão que conquistou a independência do país. Tarde 
livre. Jantar e hospedagem.

10.º Dia (Sábado) RABAT-TÂNGER-COSTA DO SOL 
(Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída para Tânger para embarque de 
volta à Espanha. Desembarque e traslado à Costa do 
Sol. Jantar e hospedagem.

11.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

12.º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de 
Toledo, berço de civilizações. Almoço. Visita panorâ-
mica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga 

da cidade. Continuação a Madri. Chegada e fim dos 
nossos serviços.

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega 

com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

Saídas: Quintas-feiras (Todo o ano)

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Tânger Farah Tanger / Hilton City Center P
Fez Les Merinides P

Zalagh Parc Palace P
Marrakech Kenzi Rose Garden / Palm Plaza P
Rabat Farah Rabat P
Granada Los Ángeles P

Nota: Nas saídas de 26/Out - 28/Dez, pernoite e feito no 
Hotel Sol Don Pablo (Tsorremolinos).

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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PORTUGAL, ANDALUZIA E COSTA DO MEDITERRÂNEO

1.º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA (658 kms)
Saída do nossa terminal as 08:00 hrs. até Estremadura 
para chegar a Trujillo, onde teremos tempo livre pa-
ra conhecer sua bonita e monumental Praça Maior. 
Continuação até a fronteira portuguesa para chegar a 
Lisboa. Hospedagem. Pela noite visita opcional a um 
show de fado, música típica Portuguesa.

2.º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da 
cidade: Bairro Alfama, Torre de Belém, Mosteiro dos 
Jeronimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a Sintra, 
Cascais, Estoril.

3.º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Hospedagem e café de manhã. Pela manhã saída 
com destino a Fátima, importante centro de peregri-
nação. Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno 
a Lisboa.

12  dias Noites: Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Costa do Sol 1. 
Granada 1. Valência 1. Barcelona 2.

C-3122

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.825 $

Suplemento quarto single .............................. 640 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 95 $

Supl. saídas Abril 5, 19, 26 (Páscoa e Feira)
Março 27 (Páscoa 2024) ............................... 115 $

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Sevilha, Córdoba, 

Granada e Barcelona. 
• Café da manhã buffet diário.
• 5 jantares.
• Seguro turístico.
• Taxas Municipais em Lisboa e Barcelona.

Incluindo

4.º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola 
para chegar até Cáceres. Tempo livre para conhe-
cer sua Praça Maior e o bairro medieval, consi-
derado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. 
Posteriormente continuação da viagem até Sevilha. 
Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.

6.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almodovar 
para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no 
interior da famosa Mesquita / Catedral . Resto do tempo 
livre. Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

8.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca. 

9.º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza, Puerto 
Lumbreras, com destino a Costa Mediterrânea. 
Chegada a Valência. Hospedagem. Tempo livre.

10.º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a 
Barcelona. Hospedagem. Tempo livre.

11.º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 
panorâmica da cidade incluindo Parque de Montjuic, 
Monumento a Colon e Bairro Gótico. Tarde livre.

12.º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Café da manhã. Saída via Lérida e Zaragoza. Breve 
parada. Continuação com destino a Madri. Chegada e 
fim dos nossos serviços.

Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Catalonia Granada P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

Notas: Nas saidas de 25/Out-29/Nov, o pernoite é feito na 
Hotel Exe Las Adelfas Córdoba.

 Nas saídas de 1/Nov-27/Dez, pernoite e feito no Hotel 
Sol Don Pablo (Torremolinos).

 Nas saidas de Abr. 19, Out. 18, 2024 Jan. 24, Fev. 21, 
o pernoite é feito na cidade de Sabadell em vez de 
Barcelona.

Saídas: Quartas-feiras (Todo o ano) (exceto 2 de Agosto)

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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PORTUGAL, ANDALUZIA E MARROCOS

1.º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA (658 kms)
Saída de nossa terminal as 08:00 hrs. até Estremadura 
para chegar a Trujillo. Tempo livre para conhecer 
sua bonita e monumental Praça Maior. Continuação 
até a fronteira portuguesa para chegar a Lisboa. 
Hospedagem. Pela noite visita opcional a um show de 
fado, música típica Portuguesa.
2.º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita 
panorâmica da cidade. Bairro Alfama, Torre de Belém, 
Mosteiro dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão op-
cional a Sintra, Cascais, Estoril.
3.º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com 
destino a Fátima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.
4.º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA (575 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola 
para chegar até Cáceres. Tempo livre para co-
nhecer sua Praça Maior e o bairro  medieval, con-
siderado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. 
Posteriormente continuação da viagem até Sevilha. 
Jantar e hospedagem.
5.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 

13  dias Noites: Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. 
Costa do Sol 2. Fez 2. Tânger 1. Granada 1.

C-31302

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.970 $
Suplemento quarto single .............................. 660 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 70 $
Supl. saídas Abril 5, 19, 26 (Páscoa e Feira) 
Março 27 (Páscoa 2024) ............................... 115 $

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Sevilha, Córdoba, 

Fez, Rabat, Granada e Toledo. 
• Café da manhã buffet diário.
• 2 almoços e 8 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.
• Taxas Municipais em Lisboa.

Incluindoo Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.
6.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almodovar 
para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no 
interior da famosa Mesquita / Catedral . Resto do tempo 
livre. Jantar e hospedagem.
7.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 

Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.
8.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-TÂNGER-FEZ 
(Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída da Costa do Sol para embar-
que com destino a Tânger atravessando o Estreito de 
Gibraltar. Chegada a Marrocos e continuação para Fez. 
Jantar e hospedagem.
9.º Dia (Quinta) FEZ
Café da manhã. Visita a Fez, a primeira das cidades 
imperiais e capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Começaremos com um passeio panorâmico para ver o 
palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a caminho 
do fascinante mundo da medina de Fez El Bali, a mais an-
tiga e maior do Marrocos, com 785 mesquitas e mais de 
2.000 praças, ruas e ruelas que representam uma volta la-
biríntica no tempo. De Bab Boujloud à praça Es-Seffarine 
faremos uma viagem através dos séculos, ao longo da 
caminhada saberemos como estão estruturados esses 
becos, guildas de artesãos e bairro de curtidores de cou-
ro ou costureiras para ver suas antigas formas de trabalho 
e conheceremos uma Madraça. Almoço. Hospedagem.
10.º Dia (Sexta) FEZ-RABAT-TÂNGER (465 kms)
Café da manhã e saída para Rabat, capital administrati-
va do país, outra das cidades imperiais e residência ofi-
cial da família real. Visitaremos a Tour Hassan, uma mes-
quita inacabada com mais de 200 colunas e o Mausoléu 
de Mohamed V, construído em memória do sultão que 
conquistou a independência do país. Continuação para 
Tânger. Jantar e hospedagem.
11.º Dia (Sábado) TÂNGER-COSTA DO SOL (Ferry) 
(230 kms)
Café da manhã. Manhã livre. Saída para embarque para 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.
12.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.
13.º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Toledo. Almoço. 

Visita panorâmica do Mirador del Valle e passeio pela 
parte antiga da cidade. Continuação a Madri. Chegada 
e fim dos nossos serviços.

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega 

com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Fez Les Merinides / Zalagh Parc Palace P
Tânger Farah Tanger P
Granada Los Ángeles P

Notas: Nas saidas de 25/Out-29/Nov, o pernoite é 
feito na Hotel Exe Las Adelfas Córdoba.

 Nas saídas de 25/Out-27/Dez, o pernoite e 
feito no Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).

Saídas: Quartas-feiras (Todo o ano) (exceto 2 de Agosto)

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.



Granada

Córdoba

Madri

Sevilha

Ronda

Toledo

Costa do Sol

Cáceres
Lisboa

Fátima
Trujillo

Fez
Rabat

Casablanca

Marrakech

Tânger

26

Sa
íd

as
 d

e 
M

ad
ri

PORTUGAL, ANDALUZIA E MARROCOS

1.º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA 
(658 kms)
Saída do nossa terminal as 08:00 hrs. até Estremadura 
para chegar a Trujillo. Tempo livre para conhecer 
sua bonita e monumental Praça Maior. Continuação 
até a fronteira portuguesa para chegar a Lisboa. 
Hospedagem. Pela noite visita opcional a um show de 
fado, música típica Portuguesa.
2.º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cida-
de. Bairro Alfama, Torre de Belém, Mosteiro dos Jerônimos, 
etc. Tarde livre. Excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
3.º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com 
destino a Fátima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.
4.º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola para 
chegar até Cáceres. Tempo livre para co nhecer sua 
Praça Maior e o bairro medieval, considerado Patrimônio 
da Humanidade. Almoço livre. Posteriormente continua-
ção da viagem até Sevilha. Jantar e hospedagem.
5.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.
6.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almodovar 
para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no 
interior da famosa Mesquita / Catedral . Resto do tempo 
livre. Jantar e hospedagem.
7.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 

16  dias
Noites: Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. 
Costa do Sol 4. Casablanca 1.  
Marrakech 1. Fez 2. Granada 1

C-3162

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 2.230 $
Suplemento quarto single .............................. 800 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 115 $
Supl. saídas Abril 5, 19, 26 (Páscoa e Feira) 
Março 27 (Páscoa 2024) ............................... 115 $

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Visita com guia local em Lisboa, Sevilha, Córdoba, 

Marrakech, Rabat, Fez, Granada e Toledo. 
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet diário.
• 3 almoços e 10 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.
• Taxas Municipais em Lisboa.

Incluindo

Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.
8.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL
Meia pensão. Dia livre. Excursões opcionais.
9.º Dia (Quinta) COSTA DO SOL
Meia pensão. Dia livre.
10.º Dia (Sexta) COSTA DO SOL-TÂNGER-
CASABLANCA (Ferry) (560 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em direção a 
Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. Chegada 
em Marrocos e continuação para Casablanca. Jantar 
e hospedagem.
11.º Dia (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH (245 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica com a impressionante 
Mesquita Hassan II, superada apenas por Meca, visita 
exterior e tempo livre. Partida para Marrakech, uma das 
cidades imperiais mais importantes. Almoço. À tarde, 
a visita começa em direção à Mesquita Koutoubia, an-
tigamente usada como livraria, é o símbolo da cidade. 
Continuamos visitando o suntuoso Palácio Bahia, cons-
truído no século XIX por centenas de artesãos de Fez. Do 
bairro judeu ou Mellah e através da praça Kissaría chega-
remos à praça Djmaa El Fna, um museu vivo e patrimô-
nio cultural imaterial da Humanidade, onde contadores 
de histórias, encantadores de serpentes, malabaristas, 
dançarinos e muito mais, constituem um autêntico “corte 
dos milagres”. Continuaremos pelo mercado e suas 
ruas estreitas repletas de lojas, oficinas e esplanadas. 
Conheceremos suas guildas de carpinteiros, afiadores e 
muito mais. No final da visita, tempo livre. À noite, reco-
mendamos um jantar opcional com show. Hospedagem.
12.º Dia (Domingo) MARRAKECH-RABAT-FEZ  
(535 kms)
Café da manhã. Partida para a capital administrativa 

do país, outra das cidades imperiais e residência ofi-
cial da família real. Visitaremos a Torre Hassan, uma 
mesquita inacabada com mais de 200 colunas e o 
Mausoléu de Mohamed V, construído em memória do 
sultão que conquistou a independência do país. À tarde 
chegada a Fez. Jantar e hospedagem.

13.º Dia (Segunda) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades imperiais, 
capital intelectual e religiosa de Marrocos. Começaremos 
com um passeio panorâmico para ver o palácio real e 
suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a caminho do fascinan-
te mundo da medina de Fez El Bali, a mais antiga e maior 
do Marrocos, com 785 mesquitas e mais de 2.000 pra-
ças, ruas e ruelas que representam uma volta labiríntica 
no tempo. De Bab Boujloud à praça Es-Seffarine faremos 
uma viagem através dos séculos, ao longo da caminhada 
aprenderemos como essas vielas estão estruturadas, 
diferentes construções que compõem as muralhas da 
medina, guildas de artesãos, bairro de curtidores e uma 
Medersa. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.

14.º Dia (Terça) FEZ-TÂNGER-COSTA DO SOL 
(Ferry) (600 kms)
Café da manhã. Saída com destino Tânger para em-
barque no ferry com destino Costa do Sol. Jantar e 
hospedagem.
15.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA* (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.
16.º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI (446 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Toledo. Almoço. 
Visita panorâmica do Mirador del Valle e passeio pela 

parte antiga da cidade. Continuação a Madri. Chegada 
e fim dos nossos serviços.
Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega 

com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Casablanca Farah Casablanca / Movenpick P
Marrakech Palm Plaza P
Fez Les Merinides P

Zalagh Parc Palace P
Granada Catalonia Granada P

Notas: Nas saidas de 25/Out-29/Nov, o pernoite é feito 
na Hotel Exe Las Adelfas Córdoba.

 Nas saídas de 25/Out-20/Dez, pernoite e feito no 
Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).

Saídas: Quartas-feiras (Todo o ano) (exceto 2 de Agosto)

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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PORTUGAL COM FÁTIMA CASTELA, GALICIA E PORTUGAL

1.º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA 
(658 kms)
Saída do nossa terminal as 08:00 hrs. até Estremadura 
para chegar a Trujillo, onde teremos tempo livre pa-
ra conhecer sua bonita e monumental Praça Maior. 
Continuação até a fronteira portuguesa para chegar a 
Lisboa. Hospedagem. Pela noite visita opcional a um 
show de fado, música típica Portuguesa.

2.º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da 
cidade: Bairro Alfama, Torre de Belém, Mosteiro dos 
Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a Sintra, 
Cascais, Estoril.

3.º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída 
com destino a Fátima, importante centro de peregri-
nação. Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a 
Lisboa.

1.º Dia (Sexta) MADRI-SALAMANCA-VIGO (630 kms)
Saída de nosso terminal às 8 horas rumo a Salamanca, 
antiga e monumental cidade universitária. Tempo livre 
para passear pelo centro histórico e conhecer sua 
célebre Praça Mayor de estilo barroco. Continuação a 
Vigo. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, 
chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada entre 
a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o 
centro antigo, com ruas de pedra e edifícios ornados 
com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida co-
mo a cidade dos arcebispos, a terceira mais populosa 
de Portugal. Tempo livre. Saída para a cidade do Porto.   
Hospedagem.

3.º Dia (Domingo) PORTO 
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar 
em uma cave local, onde degustaremos seu mundial-
mente conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo 
livre. Hospedagem. 

4.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que 
sedia uma das Universidades mais antigas da Europa 
e berço do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

5.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA 
(222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro 
de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e 
posteriormente, continuação para Lisboa, capital de 
Portugal. Hospedagem. À noite, passeio opcional para 
assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.

6.º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

4  dias Noites: Lisboa 3.

C-340 C-6060

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 525 $
Suplemento quarto single .............................. 165 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 30 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 915 $
Suplemento quarto single .............................. 305 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 50 $

Hotéis previstos 

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P

4.º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-MADRI 
(613 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola para 
chegar até Cáceres. Tempo livre para co nhecer sua 
Praça Maior e o bairro medieval, considerado Patrimônio 
da Humanidade. Almoço livre. Posteriormente con-
tinuação da viagem até Madri. Chegada e fim dos 
nossos serviços.

7.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-MADRI (613 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer 
sua Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro 
medieval, considerado Patrimônio Mundial. Almoço 
livre. Continuação da viagem para Madri. Chegada e 
fim dos serviços.

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa.  
• Café da manhã buffet diário.
• Seguro turístico.
• Taxas Municipais em Lisboa.

Incluindo
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Porto e Lisboa.  
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço, 1 jantar.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Porto e Lisboa.

Incluindo

Saídas: Sextas-feiras (24 de Março a 20 de Outubro)

7  dias Noites: Vigo 1. Porto 2. 
Coimbra 1. Lisboa 2.

Cidade Hotel Cat.
Vigo Hesperia Vigo P
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P
Coímbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P

Saídas: Quartas-feiras (Todo o ano) (exceto 2 de Agosto)

Escanea-me Escanea-me
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PORTUGAL E ANDALUZIA

1.º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA  
(658 kms)
Saída do nossa terminal as 08:00 hrs. até Estremadura 
para chegar a Trujillo, onde teremos tempo livre pa-
ra conhecer sua bonita e monumental Praça Maior. 
Continuação até a fronteira portuguesa para chegar a 
Lisboa. Hospedagem. Pela noite visita opcional a um 
show de fado, música típica Portuguesa.

2.º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da 
cidade, Bairro Alfama, Torre de Belém, Mosteiro dos 
Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a Sintra, 
Cascais e Estoril.

9  dias Noites: Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Costa do Sol 1. Granada 1.

C-3902

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.355 $

Suplemento quarto single .............................. 485 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 70 $

Supl. saídas Abril 5, 19, 26 (Páscoa e Feira) 
Março 27 (Páscoa 2024) ............................... 115 $

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Sevilha, Córdoba, 

Granada e Toledo 
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 5 jantares.
• Seguro turístico.
• Taxas Municipais em Lisboa.

Incluindo

3.º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com  
destino a Fátima, importante centro de peregrinação. 
Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

4.º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola para 
chegar até Cáceres. Tempo livre para conhecer sua 
Praça Maior e o bairro medieval, considerado Patrimônio 
da Humanidade. Almoço livre. Posteriormente conti-
nuação da viagem até Sevilha. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.

6.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almodovar 
para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no 
interior da famosa Mesquita / Catedral . Resto do tempo 
livre. Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

8.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 

Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

9.º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita panorâ-
mica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga 
da cidade. Continuação a Madri. Chegada e fim dos 
nossos serviços.

Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Catalonia Granada P

Notas: Nas saidas de 25/Out-29/Nov, o pernoite é 
feito na Hotel Exe Las Adelfas Córdoba.

 Nas saídas de Nov & Dez., o pernoite e feito no 
Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).

Saídas: Quartas-feiras (Todo o ano) (exceto 2 de Agosto)

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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GALÍCIA E PORTUGAL

1.º Dia (Terça) MADRI-LEÓN-OVIEDO (446 kms)
Saída de nosso terminal às 8 horas rumo a León. Tempo 
livre para visitar alguns dos edifícios mais emblemáti-
cos, como a catedral gótica, que possui um dos vitrais 
mais belos da Europa, a Basílica de Santo Isidoro e/ou 
a fachada do Hostal San Marcos, de estilo plateresco. 
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia 
para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A Coruña 
em galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, 
excursão opcional nas Rias Altas, passando pelos típi-
cos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar e 
hospedagem.

10  dias Noites: Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. Vigo 1. Porto 2. 
Coimbra 1. Lisboa 2.

C-20102

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.365 $

Suplemento quarto single .............................. 450 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 70 $

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Santiago, Porto e Lisboa.  
• Café da manhã buffet diário
• 1 almoço, 4 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Porto e Lisboa.

Incluindo3.º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 

com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. 
Jantar e hospedagem.
4.º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO 
(90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passan-
do ao longo de paisagens deslumbrantes, com uma 
pequena parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em 
galego). Parada em O Grove, para realizar, opcional-
mente, um passeio de catamarã e observar o cultivo 
de ostras e mexilhões, com degustação de mexilhão 
e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, tempo livre. 
Possibilidade de fazer uma visita opcional a Santa Tecla 
(Santa Trega em galego). Jantar e hospedagem.
5.º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, 
chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada entre 
a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o 
centro antigo, com ruas de pedra e edifícios ornados 
com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida 
como a cidade dos arcebispos, a terceira mais po-
pulosa de Portugal. Tempo livre. Saída para o Porto. 
Hospedagem.
6.º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade de-
clarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio 
da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em 
uma cave local, onde degustaremos seu mundialmente 
 conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo livre. 
Hospedagem. 
7.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia 
uma das Universidades mais antigas da Europa e berço 
do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 
8.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante cen-
tro de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica 
e posteriormente, continuação para Lisboa, capital 
de Portugal. Hospedagem. À noite, passeio opcional 
para assistir a um show de Fado, música típica de 
Portugal.

9.º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

10.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-MADRI (613 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer 
sua Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro me-
dieval, considerado Patrimônio Mundial. Almoço livre. 
Continuação da viagem para Madri. Chegada e fim 
dos serviços.

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Vigo Hesperia Vigo P
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P
Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P

Saídas: Terças-feiras (28 de Março a 17 de Outubro)

Notas: Nas saidas de Maio 23, Junho 13, o pernoite é feito 
em Santiago de Compostela em vez de A Corunha.

Escanea-me
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CASTELA, GALICIA, PORTUGAL E ANDALUZIA C-60102

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.530 $

Suplemento quarto single .............................. 525 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 70 $

Supl. saídas Março 31, Abril 7, 14, 21 
(Páscoa, Congressos, Feira) ........................... 115 $

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Porto, Lisboa, Sevilha, 

Granada e Toledo.
• Café da manhã buffet diário.
• 3 almoços e 4 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Porto e Lisboa.

Incluindo

da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em 
uma cave local, onde degustaremos seu mundialmente 
 conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo livre. 
Hospedagem. 
4.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia 
uma das Universidades mais antigas da Europa e berço 
do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 
5.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro 

de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e 
posteriormente, continuação para Lisboa, capital de 
Portugal. Hospedagem. À noite, passeio opcional para 
assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.

6.º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

7.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer 
sua Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro 
medieval, considerado Patrimônio Mundial. Almoço 
livre. Posteriormente, saída pela Via de la Plata rumo a 
Sevilha. Jantar e hospedagem.

8.º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. Almoço em restau-
rante. À noite - opcional - você pode assistir a um show 
de flamenco. Hospedagem.

9.º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA-COSTA DO SOL 
(190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Pueblos Blancos 
até Ronda. Tempo livre nesta bela cidade andaluza e 
continuação para a Costa del Sol. Jantar e hospe-
dagem.

10.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da Costa até Granada. 
Chegada e visita ao deslumbrante complexo monumen-
tal da Alhambra e os belos jardins do Generalife. Jantar 
e hospedagem. À noite, visita opcional às grutas do 
Sacromonte com show de zambra flamenca.

11.º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã e saída para a cidade imperial de 
Toledo, berço de civilizações e cidade das Três Culturas. 
Almoço. Visita panorâmica do Mirador del Valle e pas-
seio pela parte antiga da cidade. Continuação a Madri. 
Chegada e fim dos serviços.

Saídas: Sextas-feiras (24 de Março a 20 de Outubro)

1.º Dia (Sexta) MADRI-SALAMANCA-VIGO (630 
kms)
Saída de nosso terminal às 8 horas rumo a Salamanca, 
antiga e monumental cidade universitária. Tempo livre 
para passear pelo centro histórico e conhecer sua céle-
bre Praça Mayor de estilo barroco. Continuação a Vigo. 
Jantar e hospedagem.
2.º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, 
chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada entre 
a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o 
centro antigo, com ruas de pedra e edifícios ornados 
com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida como 
a cidade dos arcebispos, a terceira mais populosa de 
Portugal. Tempo livre. Saída para a cidade do Porto.   
Hospedagem.
3.º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade de-
clarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio 

11  dias
Noites: Vigo 1. Porto 2. 
Coimbra 1. Lisboa 2. Sevilha 2. 
Costa do Sol 1. Granada 1.

Cidade Hotel Cat.
Vigo Hesperia Vigo P

Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P

Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P

Lisboa Lutecia P

Sevilha Silken Al-Andalus Palace P

Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P

Granada Los Ángeles P

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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GALÍCIA, PORTUGAL E ANDALUZIA

1.º Dia (Terça) MADRI-LEÓN-OVIEDO (446 kms)
Saída de nosso terminal às 8 horas rumo a León. Tempo 
livre para visitar alguns dos edifícios mais emblemáti-
cos, como a catedral gótica e seus magníficos vitrais, 
que estão entre os mais belos da Europa; a Basílica de 
Santo Isidoro e/ou a fachada do Hostal San Marcos, de 
estilo plateresco. Continuação para Oviedo. Jantar e 
hospedagem.

2.º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia 
para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A Coruña em 
galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, excursão 
opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos lugarejos 
de Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar e hospedagem.

3.º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. 
Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO  
(90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passan-
do ao longo de paisagens deslumbrantes, com uma 
pequena parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em 
galego). Parada em O Grove, para realizar, opcional-
mente, um passeio de catamarã e observar o cultivo 
de ostras e mexilhões, com degustação de mexilhão 
e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, tempo livre. 
Possibilidade de fazer uma visita opcional a Santa Tecla 
(Santa Trega em galego). Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, 
chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada entre 
a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o 
centro antigo, com ruas de pedra e edifícios ornados 
com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida como 
a cidade dos arcebispos, a terceira mais populosa de 
Portugal. Tempo livre. Saída para o Porto. Hospedagem.

6.º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade de-

14  dias Noites: Oviedo 1. A Corunha 1. Santiago 1. Vigo 1. Porto 2. 
Coimbra 1. Lisboa 2. Sevilha 2. Costa do Sol 1. Granada 1.

C-2142

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 2.055 $

Suplemento quarto single .............................. 645 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 85 $

Supl. saídas Março 28, Abril 4, 11, 18 
(Páscoa, Congressos, Feira) ........................... 115 $

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Santiago, Porto, Lisboa, 

Sevilha, Granada e Toledo.  
• Café da manhã buffet diário.
• 3 almoços e 7 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Porto e Lisboa.

Incluindo

clarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio 
da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em 
uma cave local, onde degustaremos seu mundialmente 
 conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo livre. 
Hospedagem. 
7.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia 
uma das Universidades mais antigas da Europa e berço 
do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 
8.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro 
de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e 
posteriormente, continuação para Lisboa, capital de 
Portugal. Hospedagem. À noite, passeio opcional para 
assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.
9.º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
10.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer 
sua Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro 
medieval, considerado Patrimônio Mundial. Almoço 
livre. Posteriormente, saída pela Via de la Plata rumo a 
Sevilha. Jantar e hospedagem.

11.º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. Almoço em restau-
rante. À noite - opcional - você pode assistir a um show 
de flamenco. Hospedagem. 

12.º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA-COSTA DO 
SOL (190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Pueblos Blancos 
até Ronda. Tempo livre nesta bela cidade andaluza e 
continuação para a Costa del Sol. Jantar e hospe-
dagem.
13.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da Costa até Granada. 
Chegada e visita ao deslumbrante complexo monumen-
tal da Alhambra e os belos jardins do Generalife. Jantar 
e hospedagem. À noite, visita opcional às grutas do 
Sacromonte com show de zambra flamenca.

14.º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã e saída para a cidade imperial de 
Toledo, berço de civilizações e cidade das Três Culturas. 
Almoço. Visita panorâmica do Mirador del Valle e pas-
seio pela parte antiga da cidade. Continuação a Madri. 
Chegada e fim dos serviços.

Saídas: Terças-feiras (28 de Março a 17 de Outubro)

Cidade Hotel Cat.
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Vigo Hesperia Vigo P
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P
Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Los Angeles P

Nota: Nas saidas de Maio 23, Junho 13, o pernoite é feito 
em Santiago de Compostela em vez de A Corunha.

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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NORTE DA ESPANHA E LUSITÂNIA

1.º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIAN (590 kms)
Saída de nosso terminal às 8 horas rumo a Zaragoza. 
Breve parada e tempo livre para visitar a Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. 
Continuação rumo ao País Basco para chegar a San 
Sebastian. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da província 
de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e breve 
parada para admirar o edifício vanguardista do Museu 
Guggenheim. Continuação a Santander. Tempo livre. 
Jantar e hospedagem.

3.º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del 
Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao 
longo de belas paisagens, chegaremos a Covadonga, 

12  dias Noites: San Sebastián 1. Santander 1. Oviedo 1. A Corunha 1. 
Santiago 1. Vigo 1. Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.

C-70122

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.700 $

Suplemento quarto single .............................. 625 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 95 $

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Vigo Hesperia Vigo P
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P
Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Santiago, Porto e Lisboa. 
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 6 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Porto e Lisboa.

Incluindoonde teremos tempo livre para visitar o Santuário. 
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia 
para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A Coruña 
em galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, 
excursão opcional nas Rias Altas, passando pelos típi-
cos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar e 
hospedagem.

5.º Dia (Quinta) A CORUNHA-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. 
Jantar e hospedagem.

6.º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO (90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passan-
do ao longo de paisagens deslumbrantes, com uma 
pequena parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em 
galego). Parada em O Grove, para realizar, opcional-
mente, um passeio de catamarã e observar o cultivo 
de ostras e mexilhões, com degustação de mexilhão 
e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, tempo livre. 
Possibilidade de fazer uma visita opcional a Santa Tecla 
(Santa Trega em galego). Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, 
chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada entre 
a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o 
centro antigo, com ruas de pedra e edifícios ornados 
com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida como 
a cidade dos arcebispos, a terceira mais populosa de 
Portugal. Tempo livre. Saída para o Porto. Hospedagem.

8.º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade de-
clarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio 
da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em 
uma cave local, onde degustaremos seu mundialmente 
 conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo livre. 
Hospedagem. 

9.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia 
uma das Universidades mais antigas da Europa e berço 
do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

10.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro 
de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e 
posteriormente, continuação para Lisboa, capital de 
Portugal. Hospedagem. À noite, passeio opcional para 
assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.

11.º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

12.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-MADRI (613 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para 
chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Praça 
Mayor e o centro antigo com seu bairro medieval, con-
siderado Patrimônio Mundial. Almoço livre. Continuação 
da viagem para Madri. Chegada e fim dos serviços. 

Saídas: Domingos (26 de Março a 15 de Outubro)

Notas: Nas saidas de Maio 21, Junho 11, o pernoite é feito 
em Santiago de Compostela em vez de A Corunha. 

Escanea-me



Granada
Sevilha

Ronda

Toledo

Costa do Sol

Cáceres

Salamanca

Lisboa

Fátima

MadriCoimbra

Porto

Viana do 
Castelo

Braga

Vigo

Fez
Rabat

Casablanca

Marrakech

Tânger

Sa
íd

as
 d

e 
M

ad
ri

33

ESPANHA, PORTUGAL E MARROCOS

1.º Dia (Sexta) MADRI-SALAMANCA-VIGO (630 kms)
Saída de nosso terminal às 8 horas rumo a Salamanca, antiga 
e monumental cidade universitária. Tempo livre para passear 
pelo centro histórico e conhecer sua célebre Praça Mayor de 
estilo barroco. Continuação a Vigo. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-BRAGA-
PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, che-
garemos a Viana do Castelo, cidade situada entre a foz do rio 
Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o centro antigo, com 
ruas de pedra e edifícios ornados com brasões. Seguiremos 
para Braga, conhecida como a cidade dos arcebispos, a 
terceira mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída para a 
cidade do Porto. Hospedagem.
3.º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade declara-
da Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio da Bolsa, a 
igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave local, onde 
degustaremos seu mundialmente  conhecido “vinho do Porto”. 
Restante do tempo livre. Hospedagem. 
4.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia uma 
das Universidades mais antigas da Europa e berço do Fado. 
Almoço. Tempo livre. Hospedagem.
5.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro de 
peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e poste-
riormente, continuação para Lisboa, capital de Portugal. 
Hospedagem. À noite, passeio opcional para assistir a um 
show de Fado, música típica de Portugal.
6.º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica a esta bela cidade situada na foz do rio Tejo: 
Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, 
etc. Tarde livre. Recomendamos uma excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.
7.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA (575 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para che-
gar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Praça Mayor 
e o centro antigo com seu bairro medieval, considerado 
Patrimônio Mundial. Almoço livre. Posteriormente, saída pela 
Via de la Plata rumo a Sevilha. Jantar e hospedagem.

8.º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo o 
Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior da impo-

Noites: Vigo 1. Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. 
Sevilha 2. Costa do Sol 2. Tânger 1. Fez 2.  
Marrakech 2. Rabat 1. Granada 1.

C-6172

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 2.520 $
Suplemento quarto single .............................. 855 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 115 $
Supl. Saídas Março 31, Abril 7, 14, 21 
(Páscoa, Congressos, Feira) ........................... 115 $

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Porto, Lisboa, Sevilha, 

Fez, Marrakech, Rabat, Granada e Toledo. 
• Café da manhã buffet diário.
• 5 almoços e 9 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Passagen Fast-Ferry, ida/volta. 
• Taxas Municipais em Porto e Lisboa.

Incluindo

nente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de Santa Cruz, com 
suas ruas, praças e becos estreitos. Opcionalmente, você 
terá a possibilidade de navegar pelo rio Guadalquivir, onde 
poderá desfrutar de uma bela panorâmica da Torre del Oro e 
da Expo 92; visitar a praça de touros da Maestranza. Almoço 
em restaurante. À noite - opcional - você pode assistir a um 
show de flamenco. Hospedagem.

9.º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA-COSTA DO SOL 
(190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Pueblos Blancos até 
Ronda. Tempo livre nesta bela cidade andaluza e continua-
ção para a Costa del Sol. Jantar e hospedagem.
10.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-TÂNGER (Ferry)  
(230 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em direção a Tânger 
atravessando o Estreito de Gibraltar. Chegada e passeio pa-
norâmico para conhecer os arredores de Tânger, Grutas de 
Hércules, Cabo Espartel. Jantar e hospedagem.
11.º Dia (Segunda) TÂNGER-VOLUBILIS-MEKNÉS-FEZ 
(350 kms)
Café da manhã e saída pelo Médio Atlas, em direção a 
Volubilis para visitar suas ruínas romanas, a principal rota 
Decumanus Máximos, que começa no portão de Tânger e 
termina no Arco do Triunfo de Caracalla. Continuação para 
Meknés, uma das cidades imperiais que se tornou a capital 
de Marrocos. Visitaremos a medina, a praça El-Hedim e o 
portão Bab Al Mansour. À tarde chegada a Fez. Jantar e 
hospedagem.

12.º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades imperiais, 
capital intelectual e religiosa de Marrocos. Passeio panorâmi-
co, palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen, medina 
de Fez El Bali, a mais antiga e maior do Marrocos, Patrimônio 

da Humanidade, com 785 mesquitas, 2.000 praças, ruas e 
vielas. De Bab Boujloud à praça Es-Seffarine faremos uma 
viagem através dos séculos. Conheceremos as diferentes 
construções, guildas e uma Medersa. Almoço. Tarde livre. 
Hospedagem.

13.º Dia (Quarta) FEZ-CASABLANCA-MARRAKECH  
(545 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, capital econômica 
do país. Tempo livre para passear pela Corniche ou visitar a 
Grande Mesquita Hassan II. Chegada a Marrakech. Jantar 
e hospedagem.

14.º Dia (Quinta) MARRAKECH
Café da manhã. Visita de Marrakech, outra das cidades im-
periais. Partimos da Mesquita Koutouia, símbolo da cidade, 
continuamos com o sumptuoso Palácio Bahia, bairro judeu ou 
Mellah passando pela praça da kissaría até à praça Djmaa El 
Fna, museu vivo e património cultural da Humanidade, onde 
contadores de histórias, encantadores de serpentes, mala-
baristas, dançarinos e muito mais, constituem uma autêntica 
corte de milagres. Continuamos pelo bazar e seus becos 
cheios de oficinas, terraços para conhecer sobre as guildas 
de artesãos, carpinteiros, afiadores e uma farmácia berbere. 
Almoço. Tarde livre. Hospedagem.

15.º Dia (Sexta) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital administrativa 
do país e outra das cidades imperiais, residência oficial da 
família real. Visitaremos a Tour Hassan, uma mesquita inaca-
bada com mais de 200 colunas e o Mausoléu de Mohamed V, 
construído em memória do sultão que conquistou a indepen-
dência do país. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

16.º Dia (Sábado) RABAT-TÂNGER-COSTA DO SOL 
(Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída para Tânger para embarque de volta 
à Espanha. Desembarque e traslado à Costa do Sol. Jantar 
e hospedagem.

17.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA*  
(180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da costa rumo a Granada. 
Visita ao impressionante complexo monumental da Alhambra 
e os belos jardins do Generalife. Jantar e hospedagem. À 
noite, visita opcional às grutas do Sacromonte com show de 
zambra flamenca.

18.º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI (446 kms)
Café da manhã e saída para Cidade Imperial de Toledo, 
berço de civilizações. Almoço. Visita panorâmica do Mirador 
del Valle e passeio pela parte antiga da cidade. Continuação 
a Madri. Chegada e fim dos serviços.

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega com 

suas respectivas bagagens.
- Obrigatório informar os dados do passaporte 72 horas antes da saída.
- O itinerário de Marrocos pode ser alterado sem mudanças subs-

tanciais dos serviços.

Saídas: Sextas-feiras (24 de Março a 20 de Outubro)

Cidade Hotel Cat.
Vigo Hesperia Vigo P
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P
Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Tânger Farah Tanger / Hilton City Center P
Fez Les Merinides P

Zalagh Parc Palace P
Marrakech Kenzi Rose Garden / Palm Plaza P
Rabat Farah Rabat P
Granada Los Ángeles P

18  dias

Nota: Na saída 20/Outubro e pernoite e feito no Hotel  
Sol Don Pablo (Torremolinos).

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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CIRCUITO IBÉRICO

1.º Dia (Segunda) MADRI-CÓRDOBA-SEVILHA (530 kms)
Saída de nosso terminal às 8 horas através da região de 
La Mancha, direção Andaluzia, para chegar a Córdoba. 
Visita à cidade incluindo o interior de sua famosa Mesquita/
Catedral e o Bairro Judeu. Continuação para Sevilha. Jantar 
e hospedagem.

2.º Dia (Terça) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo o 
Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior da im-
ponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de Santa Cruz, 
com suas ruas, praças e becos estreitos. Opcionalmente, 
você terá a possibilidade de navegar pelo rio Guadalquivir, 
onde poderá desfrutar de uma bela panorâmica da Torre del 
Oro e da Expo 92; visitar a praça de touros da Maestranza. À 
noite - opcional - você pode assistir a um show de flamenco.

3.º Dia (Quarta) SEVILHA-GRANADA* (254 kms)
Café da manhã. Saída para a lendária cidade de Granada. 
Visita ao impressionante complexo monumental da Alhambra, 
Patrimônio Mundial, com seus belos jardins do Generalife. 
Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza e Puerto Lumbreras 
rumo à Costa do Mediterrâneo para chegar a Valência. 
Hospedagem. Restante do dia livre.

5.º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. Na parte da manhã, saída em 
direção à Catalunha para chegar à cosmopolita cidade de 
Barcelona. Hospedagem e restante do dia livre.

6.º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica para conhecer o parque de Montjuic com suas 
espetaculares vistas da cidade, o Anel Olímpico, o monumen-
to a Cristóvão Colombo e o antigo bairro gótico. Tarde livre.

7.º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIAN (575 kms)
Café da manhã e saída via Lérida e Zaragoza. Tempo 
livre para  conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
Padroeira da Hispanidade. Continuação rumo ao País Basco 
para chegar a San Sebastian. Jantar e hospedagem.

8.º Dia (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da província 
de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e breve 

18  dias
Noites: Sevilha 2. Granada 1. Valência 1. Barcelona 2.  
San Sebastián 1. Santander 1. Oviedo 1.  A Corunha 1. Santiago 1.  
Vigo 1. Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.

C-1182

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 3.210 $
Suplemento quarto single .............................. 1.025 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 105 $
Supl. saídas Abril 24, Maio 1 (Feira)  ............ 115 $

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, 

Granada, Barcelona, Santiago, Porto e Lisboa
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 9 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Barcelona, Porto e Lisboa.

Incluindo

parada para admirar o edifício vanguardista do Museu 
Guggenheim. Continuação a Santander. Tempo livre. Jantar 
e hospedagem.

9.º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del Mar, 
considerada Monumento Nacional. Passando ao longo de 
belas paisagens, chegaremos a Covadonga, onde teremos 
tempo livre para visitar o Santuário. Continuação para Oviedo.  
Jantar e hospedagem.

10.º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia 
para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A Coruña em 
galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, excursão 
opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos lugarejos de 
Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar e hospedagem.

11.º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. Visita 
à cidade, importante centro de peregrinação, com a Praça do 
Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

12.º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO (90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao 
longo de paisagens deslumbrantes, com uma pequena para-
da na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em galego). Parada em O 
Grove, para realizar, opcionalmente, um passeio de catamarã 
e observar o cultivo de ostras e mexilhões, com degustação 
de mexilhão e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, tempo 
livre. Possibilidade de fazer uma visita opcional a Santa Tecla 
(Santa Trega em galego). Jantar e hospedagem.

13.º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-BRAGA-
PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, 

chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada entre a 
foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o centro 
antigo, com ruas de pedra e edifícios ornados com brasões. 
Seguiremos para Braga, conhecida como a cidade dos ar-
cebispos, a terceira mais populosa de Portugal. Tempo livre. 
Saída para a cidade do Porto, declarada Patrimônio Mundial. 
Hospedagem.

14.º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade declara-
da Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio da Bolsa, a 
igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave local, onde 
degustaremos seu mundialmente  conhecido “vinho do Porto”. 
Restante do tempo livre. Hospedagem. 

15.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia uma 
das Universidades mais antigas da Europa e berço do Fado. 
Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

16.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro de 
peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e poste-
riormente, continuação para Lisboa, capital de Portugal. 
Hospedagem. À noite, passeio opcional para assistir a um 
show de Fado, música típica de Portugal.

17.º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica a esta bela cidade situada na foz do rio Tejo: 
Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, 
etc. Tarde livre. Recomendamos uma excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.

18.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-MADRI (613 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para che-
gar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Praça Mayor 
e o centro antigo com seu bairro medieval, considerado 
Patrimônio Mundial. Almoço livre. Continuação da viagem 
para Madri. Chegada e fim dos serviços.

Saídas: Segundas-feiras (20 de Março a 9 de Outubro)

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Exe Sevilla Macarena P
Granada Abades Nevada Palace P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Vigo Hesperia Vigo P
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P
Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P

Notas: Nas saidas de Maio 15 e Junho 5, o pernoite é feito em 
Santiago de Compostela em vez de A Corunha. 

 Na saída de Abr. 24, o pernoite é feito na cidade de 
Sabadell em vez de Barcelona. 

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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ESPANHA E PORTUGAL

1.º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA (658 kms)
Saída de nosso terminal às 8 horas, direção Estremadura, 
para chegar a Trujillo, cidade de conquistadores, onde 
teremos tempo livre para conhecer sua bela e monumental 
Praça Mayor. Continuação rumo à fronteira portuguesa para 
chegar a Lisboa. Hospedagem. À noite, passeio opcional 
para assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.

2.º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica a esta bela cidade situada na foz do rio Tejo: 
Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, 
etc. Tarde livre. Recomendamos uma excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.

3.º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, saída 
para Fátima, importante centro de peregrinação. Tempo livre 
para visitar a Basílica e posteriormente, retorno a Lisboa.

4.º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA (575 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para che-
gar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Praça Mayor 
e o centro antigo com seu bairro medieval, considerado 
Patrimônio Mundial. Almoço livre. Posteriormente, seguire-
mos pela Via de la Plata, direção Andaluzia, para chegar a 
Sevilha. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo o Parque 
Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior da imponente 
Catedral, a Giralda e o típico Bairro de Santa Cruz, com suas 
ruas, praças e becos estreitos. Opcionalmente, você terá a 
possibilidade de navegar pelo rio Guadalquivir, onde poderá 
desfrutar de uma bela panorâmica da Torre del Oro e da 
Expo 92; visitar a praça de touros da Maestranza. À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.

6.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almodovar pa-
ra chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no interior 
da famosa Mesquita / Catedral. Resto do tempo livre. Jantar 
e hospedagem.

7.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL (322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Pueblos Blancos até 
Ronda. Tempo livre nesta bela cidade andaluza e conti-
nuação para a Costa del Sol. Jantar e hospedagem.

8.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA* (180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da Costa até Granada. 

19  dias
Noites: Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Costa do Sol 1. Granada 1. 
Valência 1. Barcelona 2. San Sebastián 1. Santander 1. Oviedo 1. 
A Corunha 1. Santiago 1. Porto 2.

C-3192

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 2.990 $
Suplemento quarto single .............................. 1.010 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 115 $
Supl. saídas Abril 5, 19, 26  
(Páscoa e Feira)  ............................................ 115 $

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Visita com guia local em Lisboa, Sevilha, Córdoba, 

Granada, Barcelona, Santiago e Porto.  
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet diário.
• 10 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Lisboa, Barcelona e Porto.

Incluindo

Chegada e visita ao deslumbrante complexo monumental da 
Alhambra e os belos jardins do Generalife. Jantar e hospe-
dagem. À noite, visita opcional às grutas do Sacromonte com 
show de zambra flamenca.

9.º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza e Puerto Lumbreras 
rumo à Costa do Mediterrâneo para chegar a Valência. 
Hospedagem. Restante do dia livre.

10.º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. Na parte da manhã, saída em 
direção à Catalunha para chegar à cosmopolita cidade de 
Barcelona. Hospedagem e restante do dia livre.

11.º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica para conhecer o parque de Montjuic com suas 
espetaculares vistas da cidade, o Anel Olímpico, o monumen-
to a Cristóvão Colombo e o antigo bairro gótico. Tarde livre.

12.º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA- 
SAN SEBASTIAN (575 kms)
Café da manhã e saída via Lérida e Zaragoza. Tempo 
livre para conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
Padroeira da Hispanidade. Continuação rumo ao País Basco 
para chegar a San Sebastian. Jantar e hospedagem.

13.º Dia (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da província de 
Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e breve parada 
para admirar o edifício vanguardista do Museu Guggenheim. 
Continuação a Santander. Tempo livre. Jantar e hospedagem.

14.º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del Mar, 

considerada Monumento Nacional. Passando ao longo de 
belas paisagens, chegaremos a Covadonga, onde teremos 
tempo livre para visitar o Santuário. Continuação para Oviedo. 
Jantar e hospedagem.
15.º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia 
para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A Coruña em 
galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, excursão 
opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos lugarejos de 
Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar e hospedagem.
16.º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. Visita 
à cidade, importante centro de peregrinação, com a Praça do 
Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. Jantar e hospedagem.
17.º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO-PORTO 
(240 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao 
longo de paisagens deslumbrantes, com uma pequena para-
da na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em galego). Parada em O 
Grove, para realizar, opcionalmente, um passeio de catamarã 
e observar o cultivo de ostras e mexilhões, com degustação 
de mexilhão e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, tempo 
livre. Possibilidade de fazer uma visita opcional a Santa Tecla 
(Santa Trega em galego). Cruzando o rio Minho, que serve de 
fronteira entre a Espanha e Portugal, vamos desfrutar das be-
las terras do Minho até chegarmos ao Porto. Hospedagem.
18.º Dia (Sábado) PORTO 
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade declara-
da Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio da Bolsa, a 
igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave local, onde 
degustaremos seu mundialmente conhecido “vinho do Porto”. 
Restante do tempo livre para fazer um cruzeiro opcional ao 
longo do rio Douro. Hospedagem.

19.º Dia (Domingo) PORTO-SALAMANCA-MADRI (562 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada e tem-
po livre para conhecer o centro histórico e sua célebre Praça 
Mayor. Continuação para Madri. Chegada e fim dos serviços.

Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilha Meliá Lebreros P
Cordoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada  Catalonia Granada P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo   Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P

Notas: Nas saidas de Maio 10, 31, o pernoite é feito em Santiago 
de Compostela em vez de A Corunha. 

 Na saida de Abril 19, o pernoite é feito na cidade de 
Sabadell em vez de Barcelona. 

Saídas: Quartas-feiras (15 de Março a 11 de Outubro) 
 (exceto 2 de Agosto)

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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PENÍNSULA IBÉRICA

1.º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA (658 kms)
Saída de nosso terminal às 8 horas, direção Estremadura, 
para chegar a Trujillo, cidade de conquistadores, onde 
teremos tempo livre para conhecer sua bela e monumental 
Praça Mayor. Continuação rumo à fronteira portuguesa para 
chegar a Lisboa. Hospedagem. À noite, passeio opcional 
para assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.
2.º Dia (Quinta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica a esta bela cidade situada na foz do rio Tejo: 
Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, 
etc. Tarde livre. Recomendamos uma excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.
3.º Dia (Sexta) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, saída 
para Fátima, importante centro de peregrinação. Tempo livre 
para visitar a Basílica e posteriormente, retorno a Lisboa.
4.º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA (575 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para che-
gar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Praça Mayor 
e o centro antigo com seu bairro medieval, considerado 
Patrimônio Mundial. Almoço livre. Posteriormente, seguire-
mos pela Via de la Plata, direção Andaluzia, para chegar a 
Sevilha. Jantar e hospedagem.
5.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo o Parque 
Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior da imponente 
Catedral, a Giralda e o típico Bairro de Santa Cruz, com suas 
ruas, praças e becos estreitos. Opcionalmente, você terá a 
possibilidade de navegar pelo rio Guadalquivir, onde poderá 
desfrutar de uma bela panorâmica da Torre del Oro e da 
Expo 92; visitar a praça de touros da Maestranza. À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.
6.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almodovar pa-
ra chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no interior 
da famosa Mesquita / Catedral . Resto do tempo livre. Jantar 
e hospedagem.
7.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Pueblos Blancos até 
Ronda. Tempo livre nesta bela cidade andaluza e continuação 
para a Costa del Sol. Jantar e hospedagem.
8.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA* (180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da Costa até Granada. 

21  dias
Noites: Lisboa 3. Sevilha 2. Córdoba 1. Costa do Sol 1. Granada 1.  
Valência 1. Barcelona 2. San Sebastián 1. Santander 1. Oviedo 1.  
A Corunha 1. Santiago 1. Vigo 1. Porto 2. Coimbra 1.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 3.095 $

Suplemento quarto single .............................. 1.090 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 105 $

Supl. saídas Abril 5, 19, 26  
(Páscoa e Feira)  ............................................ 115 $

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Lisboa, Sevilha, Córdoba, 

Granada, Barcelona, Santiago e Porto. 
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 11 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Lisboa, Barcelona e Porto.

Incluindo

Chegada e visita ao deslumbrante complexo monumental da 
Alhambra e os belos jardins do Generalife. Jantar e hospe-
dagem. À noite, visita opcional às grutas do Sacromonte com 
show de zambra flamenca.
9.º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza e Puerto Lumbreras 
rumo à Costa do Mediterrâneo para chegar a Valência. 
Hospedagem. Restante do dia livre.
10.º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. Na parte da manhã, saída em 
direção à Catalunha para chegar à cosmopolita cidade de 
Barcelona. Hospedagem e restante do dia livre.
11.º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica para conhecer o parque de Montjuic com suas 
espetaculares vistas da cidade, o Anel Olímpico, o monumen-
to a Cristóvão Colombo e o antigo bairro gótico. Tarde livre.
12.º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA- 
SAN SEBASTIAN (575 kms)
Café da manhã e saída via Lérida e Zaragoza. Tempo 
livre para conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
Padroeira da Hispanidade. Continuação rumo ao País Basco 
para chegar a San Sebastian. Jantar e hospedagem.
13.º Dia (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da província 
de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e breve 
parada para admirar o edifício vanguardista do Museu 
Guggenheim. Continuação a Santander. Tempo livre. Jantar 
e hospedagem.
14.º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del Mar, 

considerada Monumento Nacional. Passando ao longo de 
belas paisagens, chegaremos a Covadonga, onde teremos 
tempo livre para visitar o Santuário. Continuação para Oviedo. 
Jantar e hospedagem.

15.º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia 
para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A Coruña em 
galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, excursão 
opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos lugarejos de 
Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar e hospedagem.

16.º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. Visita 
à cidade, importante centro de peregrinação, com a Praça 
do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. Jantar e hospe-
dagem.

17.º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO (90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao 
longo de paisagens deslumbrantes, com uma pequena para-
da na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em galego). Parada em O 
Grove, para realizar, opcionalmente, um passeio de catamarã 
e observar o cultivo de ostras e mexilhões, com degustação 
de mexilhão e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, tempo 
livre. Possibilidade de fazer uma visita opcional a Santa Tecla 
(Santa Trega em galego). Jantar e hospedagem.

18.º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-BRAGA-
PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, che-
garemos a Viana do Castelo, cidade situada entre a foz do rio 
Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o centro antigo, com 
ruas de pedra e edifícios ornados com brasões. Seguiremos 
para Braga, conhecida como a cidade dos arcebispos, a 
terceira mais populosa de Portugal. Tempo livre. Saída para 
o Porto. Hospedagem.

19.º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade declara-
da Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio da Bolsa, a 
igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave local, onde 
degustaremos seu mundialmente  conhecido “vinho do Porto”. 
Restante do tempo livre. Hospedagem. 

20.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia uma 
das Universidades mais antigas da Europa e berço do Fado. 
Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

21.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro de 

peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e poste-
riormente, continuação para Lisboa, capital de Portugal. 
Chegada e fim dos serviços. 

Cidade Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilha Meliá Lebreros P
Cordoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Catalonia Granada P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Vigo Hesperia Vigo P
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P
Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P

C-3212

Notas: Nas saidas de Maio 10, 31, o pernoite é feito em 
Santiago de Compostela em vez de A Corunha. 

 Na saida de Abril 19 o pernoite é feito na cidade de 
Sabadell em vez de Barcelona. 

Saídas: Quartas-feiras (15 de Março a 4 de Outubro) 
 (exceto 2 de Agosto)

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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ROTATIVO IBÉRICO

1.º Dia (Sexta) MADRI
Chegada ao hotel por conta do cliente. Hospedagem. 
Restante do tempo livre.
2.º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA (588 kms)
Café da manhã. Saída para a região de Estremadura em di-
reção a Cáceres, com tempo livre para conhecer o centro antigo 
e seu bairro medieval, considerado Patrimônio Mundial. Almoço 
livre. Posteriormente, seguiremos pela Via de la Plata, direção 
Andaluzia, para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.
3.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo o Parque 
Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior da imponente 
Catedral, a Giralda e o típico Bairro de Santa Cruz, com suas 
ruas, praças e becos estreitos. Opcionalmente, você terá a 
possibilidade de navegar pelo rio Guadalquivir, onde poderá 
desfrutar de uma bela panorâmica da Torre del Oro e da 
Expo 92; visitar a praça de touros da Maestranza. À noite - 
opcional - você pode assistir a um show de flamenco.
4.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. Começamos 
a nossa visita a pé da Puerta de Almodovar para chegar ao Bairro 
Judeu e continuar com a visita no interior da famosa Mesquita / 
Catedral. Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.
5.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Pueblos Blancos até 
Ronda. Tempo livre nesta bela cidade andaluza e continuação 
para a Costa del Sol. Jantar e hospedagem.
6.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA* (180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da Costa até Granada. 
Chegada e visita ao deslumbrante complexo monumental da 
Alhambra e os belos jardins do Generalife. Jantar e hospe-
dagem. À noite, visita opcional às grutas do Sacromonte com 
show de zambra flamenca.
7.º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza e Puerto Lumbreras 
rumo à Costa do Mediterrâneo para chegar a Valência. 
Hospedagem. Restante do dia livre.
8.º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. Na parte da manhã, saída em 
direção à Catalunha para chegar à cosmopolita cidade de 
Barcelona. Hospedagem e restante do dia livre.
9.º Dia (Sábado) BARCELONA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica para conhecer o parque de Montjuic com suas 
espetaculares vistas da cidade, o Anel Olímpico, o monumen-
to a Cristóvão Colombo e o antigo bairro gótico. Tarde livre.

5  a 23  dias Estadia mínima 4 Noites

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha, Córdoba, Granada, 

Barcelona, Santiago, Porto, Lisboa, Madri o Toledo.
• Café da manhã buffet diário. 
• 1 almoço e 11 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Barcelona, Porto e Lisboa.

Incluindo

10.º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA- 
SAN SEBASTIAN (575 kms)
Café da manhã e saída via Lérida e Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, Padroeira 
da Hispanidade. Continuação rumo ao País Basco para che-
gar a San Sebastian. Jantar e hospedagem.
11.º Dia (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da provín-
cia de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e breve 
parada para admirar o edifício vanguardista do Museu 
Guggenheim. Continuação a Santander. Tempo livre.  
Jantar e hospedagem.
12.º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del Mar, 
considerada Monumento Nacional. Passando ao longo de 
belas paisagens, chegaremos a Covadonga, onde teremos 
tempo livre para visitar o Santuário. Continuação para Oviedo. 
Jantar e hospedagem.
13.º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia 
para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A Coruña em 
galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, excursão 
opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos lugarejos de 
Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar e hospedagem.
14.º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. Visita 
à cidade, importante centro de peregrinação, com a Praça do 
Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. Jantar e hospedagem.
15.º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO (90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando ao 
longo de paisagens deslumbrantes, com uma pequena para-
da na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em galego). Parada em O 
Grove, para realizar, opcionalmente, um passeio de catamarã 
e observar o cultivo de ostras e mexilhões, com degustação 
de mexilhão e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, tempo 

livre. Possibilidade de fazer uma visita opcional a Santa Tecla 
(Santa Trega em galego). Jantar e hospedagem.
16.º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-BRAGA-
PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, chegare-
mos a Viana do Castelo, cidade situada entre a foz do rio Minho 
e o Porto. Tempo livre para visitar o centro antigo, com ruas de 
pedra e edifícios ornados com brasões. Seguiremos para Braga, 
conhecida como a cidade dos arcebispos, a terceira mais popu-
losa de Portugal. Tempo livre. Saída para o Porto. Hospedagem.
17.º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade declara-
da Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio da Bolsa, a 
igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave local, onde 
degustaremos seu mundialmente  conhecido “vinho do Porto”. 
Restante do tempo livre. Hospedagem. 
18.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms) 
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia uma 
das Universidades mais antigas da Europa e berço do Fado. 
Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 
19.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA (222 kms) 
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro de 
peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e poste-
riormente, continuação para Lisboa, capital de Portugal. 
Hospedagem. À noite, passeio opcional para assistir a um 
show de Fado, música típica de Portugal.
20.º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica a esta bela cidade situada na foz do rio Tejo: 
Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, 
etc. Tarde livre. Recomendamos uma excursão opcional a 
Sintra, Cascais, Estoril.
21.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-MADRI (613 kms) 
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para che-
gar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Praça Mayor 
e o centro antigo com seu bairro medieval, considerado 
Patrimônio Mundial. Almoço livre. Continuação da viagem 
para Madri. Hospedagem.
22.º Dia (Sexta) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Hoje você pode optar entre 
uma visita panorâmica pela cidade ou uma excursão de meio 

dia para Toledo. Restante do tempo livre. Você pode prolongar 
sua estadia em Madri ou continuar a viagem como preferir.
23.º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA (588 kms) 
Café da manhã. União com o 2º dia do itinerário.

Saídas: Rotativo (17 de Março a 6 de Outubro)

Preços por pessoa USD 5 dias
(4 noites)

Dia adicional 
(preço por noite)

Itinerario Completo 
23 dias (22 noites)Trecho mínimo de utilização, começando na cidade que você preferir:

Em quarto duplo  ......................................................................... 670 $ 170 $ 3.290 $
Suplemento quarto single ........................................................... 230 $ 60 $ 1.145 $
Supl. saídas Abril 8, 22, 23, 29  (Páscoa e Feira)  ........................ 115 $ — —
Supl. saídas Abril  7, 21, 28  (Páscoa e Feira)  ........................... — — 115 $

Cidade Hotel Cat.
Madri Emperador P

Catalonia Gran Via L
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada  Catalonia Granada P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo   Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Vigo  Hesperia Vigo P
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P
Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P

A forma mais fácil de conhecer a Espanha e Portugal
Você pode contratar o trecho que quiser ou o itinerário completo

C-6232

Notas: Nas saidas de Maio 12, Junho 2, o pernoite é feito em 
Santiago de Compostela em vez de A Corunha. 

 Na saida de Abril 21, o pernoite é feito na cidade de 
Sabadell em vez de Barcelona. 

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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DE BARCELONA A MADRIBARCELONA E MADRI

1.º Dia (Sexta) BARCELONA
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona - El 
Prat. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e 
restante do dia livre.

2.º Dia (Sábado) BARCELONA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã visita pa-
norâmica da cidade Parque de Montjuic, monumento a 
Colon e Bairro Gótico. Tarde libre.

3.º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms) *
Café da manhã. Saída de Zaragoza. Pequena parada 
para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa Senhora 
do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Posteriormente, 
continuação para Madri. Hospedagem. 

4.º Dia (Segunda) MADRI 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, tour 
panorâmico pela cidade com amplo percurso, pas-
sando pelas avenidas, praças e edifícios mais impor-
tantes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. Recomendamos uma excursão opcional à 
monumental cidade de Toledo.

1.º Dia (Sábado) BARCELONA
Chegada ao aeroporto internacional de Barcelona - El 
Prat. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e 
restante do dia livre.

2.º Dia (Domingo) BARCELONA 
Hospedagem e café da manhã. Visita à cidade de 
Barcelona em ônibus de dois andares, com audioguia. 
Há três rotas diferentes que você pode intercalar, 
visitando a Plaça de Catalunya, o MACBA, o Paseo 
de Gracia, a Sagrada Família, a Vila de Gracia, o 
Parque Güell, Tibidabo, Pedralbes, estádio Futbol Club 
Barcelona, etc. Restante do dia livre.

3.º Dia (Segunda) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms) *
Café da manhã. Saída de Zaragoza. Pequena parada 
para conhecer a Catedral-Basílica de Nossa Senhora 
do Pilar, Padroeira da Hispanidade. Posteriormente, 
continuação para Madri. Hospedagem. 

4.º Dia (Terça) MADRI  
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, tour 
panorâmico pela cidade com amplo percurso, pas-
sando pelas avenidas, praças e edifícios mais impor-
tantes. Resto do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. Recomendamos uma excursão opcional à 
monumental cidade de Toledo.

5  dias 5  diasNoites: Barcelona 2. 
Madri 2.

Noites: Barcelona 2. 
Madri 2.

C-71702 C-6562

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 705 $
Suplemento quarto single .............................. 265 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 35 $
Supl. Trem de alta velocidade AVE  ............... 270 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 680 $

Suplemento quarto single .............................. 270 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 35 $

Supl. Trem de alta velocidade AVE  ............... 270 $

Salidas: Sextas-feiras (Todo o ano)
Salidas: Sábados (Todo o ano)

Hoteis previstos 
Hoteis previstos 

• Traslado:  chegada Barcelona.
• Visita com guia local em Barcelona e Madri.
• Café da manhã buffet diário.
• Taxa Municipal em Barcelona.
• Ônibus de luxo de Barcelona a Madri. (*possibilidade de fazer 

este trajeto de trem-bala (trem de alta velocidade AVE). 

Incluindo

• Traslado:  chegada Barcelona.
• Visita em Barcelona de ônibus com audioguia.
• Visita com guia local em Madri.
• Café da manhã buffet diário.
• Taxa Municipal em Barcelona.
• Ônibus de luxo de Barcelona a Madri. (*possibilidade de fazer 

este trajeto de trem-bala (trem de alta velocidade AVE).

Incluindo

Cidade Hotel Cat.
Barcelona  Catalonia Barcelona 505 P
Madri Puerta Toledo / Praga T/P

5.º Dia (Terça) MADRI
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade 
de prolongar a sua estadia na Espanha ou participar de 
um circuito na Andaluzia ou em Portugal.

5.º Dia (Quarta) MADRI
Café da manhã e fim de nossos serviços. Possibilidade 
de prolongar a sua estadia na Espanha ou participar de 
um circuito na Andaluzia ou em Portugal.

Nota: Nas saidas de Abril 28, Out. 27, 2024 Fev. 2, Mar. 1 
o pernoite é feito na cidade de Sabadell em vez de 
Barcelona.

Cidade Hotel Cat.
Barcelona  Fira Congress P

Novotel Barcelona Sant Joan Despí P
Madri Puerta Toledo / Praga T/P

Escanea-me Escanea-me
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ANDALUZIA COM LEVANTEANDALUZIA COM TOLEDO

1.º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Saída de Barcelona às 08:00 hrs via Lérida e Zaragoza. 
Breve parada e tempo livre. Continuação para Madri. 
Chegada e hospedagem.
2.º Dia (Segunda) MADRI-CORDOBA-SEVILHA 
(530 kms)
Café da manhã. Saída através da região de La 
Mancha até a Andaluzia para chegar a Córdoba. Visita 
à cidade incluindo o interior de sua famosa Mesquita/
Catedral e o Bairro Judeu. Prosseguiremos em direção 
a Sevilha. Jantar e hospedagem.
3.º Dia (Terça) SEVILHA 
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.
4.º Dia (Quarta) SEVILHA-GRANADA* (250 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

1.º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI (635 kms)
Saída de Barcelona às 08:00 hrs via Lérida e Zaragoza. 
Breve parada e tempo livre. Continuação para Madri. 
Chegada e hospedagem.

2.º Dia (Segunda) MADRI-CORDOBA-SEVILHA 
(530 kms)
Café da manhã. Saída através da região de La 
Mancha até a Andaluzia para chegar a Córdoba. Visita 
à cidade incluindo o interior de sua famosa Mesquita/
Catedral e o Bairro Judeu. Prosseguiremos em direção 
a Sevilha. Jantar e hospedagem.

3.º Dia (Terça) SEVILHA 
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.

4.º Dia (Quarta) SEVILHA-GRANADA* (250 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 

5  dias 6  diasNoites: Madri 1. Sevilha 2. 
Granada 1.

Noites: Madri 1. Sevilha 2. 
Granada 1. Valência 1.

C-752 C-762

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 830 $

Suplemento quarto single .............................. 260 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 35 $

Supl. saídas Abril 23, 30 (Feira)  ................... 115 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.025 $

Suplemento quarto single .............................. 305 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 50 $

Supl. saídas Abril 23, 30 (Feira)  ................... 115 $

Saídas: Domingos (Todo o ano)

Saídas: Domingos (Todo o ano)

Hotéis previstos 

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Madri Emperador P
Sevilha Exe Sevilla Macarena P
Granada Abades Nevada Palace P
Valência Silken Puerta Valencia P

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em  Córdoba, Sevilha, Granada e Toledo 
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 3 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Córdoba, Sevilha e Granada.  
• Café da manhã buffet diário.
• 3 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

Cidade Hotel Cat.
Madri Emperador P
Sevilha Exe Sevilla Macarena P
Granada Abades Nevada Palace P

5.º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço. Visita panorâ-
mica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga 
da cidade. Continuação a Madri. Chegada e fim dos 
serviços.

Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

5.º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza e Puerto 
Lumbreras rumo à Costa do Mediterrâneo para chegar 
a Valência. Hospedagem. Resto do dia livre.

6.º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. Na parte da manhã, saí-
da para a Catalunha para chegar à cosmopolita cidade 
de Barcelona. Chegada e fim dos serviços.

Escanea-me Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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NORTE DA ESPANHA E PORTUGALO CANTÁBRICO

1.º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIAN (575 kms)
Saída de Barcelona às 8 horas rumo a Zaragoza. 
Breve parada e tempo livre para visitar a Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. 
Continuação rumo ao País Basco para chegar a San 
Sebastian. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da pro-
víncia de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e 
breve parada para admirar o edifício vanguardista do 
Museu Guggenheim. Continuação a Santander. Tempo 
livre. Jantar e hospedagem.

3.º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del 
Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao 
longo de belas paisagens, chegaremos a Covadonga, 
onde teremos tempo livre para visitar o Santuário. 
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.

1.º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA- 
SAN SEBASTIAN (575 kms)
Saída de Barcelona às 8 horas rumo a Zaragoza. Breve para-
da e tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do 
Pilar, Padroeira da Hispanidade. Continuação rumo ao País 
Basco para chegar a San Sebastian. Jantar e hospedagem.
2.º Dia (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da província 
de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e breve 
parada para admirar o edifício vanguardista do Museu 
Guggenheim. Continuação a Santander. Tempo livre. 
Jantar e hospedagem.
3.º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del Mar, 
considerada Monumento Nacional. Passando ao longo de 
belas paisagens, chegaremos a Covadonga, onde tere-
mos tempo livre para visitar o Santuário. Continuação para 
Oviedo. Jantar e hospedagem. 
4.º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia 
para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A Coruña em 
galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, excursão 
opcional nas Rias Altas, passando pelos típicos lugarejos de 
Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar e hospedagem.
5.º Dia (Quinta) A CORUNHA-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. Visita 
à cidade, importante centro de peregrinação, com a Praça do 
Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. Jantar e hospedagem.
6.º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO-PORTO 
(240 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passando 
ao longo de paisagens deslumbrantes, com uma pequena 
parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em galego). Parada 
em O Grove, para realizar, opcionalmente, um passeio de 
catamarã e observar o cultivo de ostras e mexilhões, com 
degustação de mexilhão e vinho Ribeiro. Continuação para 
Vigo, tempo livre. Possibilidade de fazer uma visita opcional 
a Santa Tecla (Santa Trega em galego). Cruzando o rio 
Minho, que serve de fronteira entre a Espanha e Portugal, 
vamos desfrutar das belas terras do Minho até chegarmos 
ao Porto. Hospedagem.
7.º Dia (Sábado) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade decla-
rada Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio da Bolsa, 

4  dias 8  diasNoites: San Sebastián 1. 
Santander 1. Oviedo 1.

C-742 C-782

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 565 $

Suplemento quarto single .............................. 155 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 35 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.180 $

Suplemento quarto single .............................. 375 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 70 $

Saídas: Domingos (26 de Março a 22 de Outubro)

Saídas: Domingos (26 de Março a 22 de Outubro)

Hotéis previstos 

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet diário.
• 3 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Santiago e Porto. 
• Café da manhã buffet diário.
• 5 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Porto.

Incluindo

Cidade Hotel Cat.
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P

4.º Dia (Quarta) OVIEDO-SALAMANCA-MADRI 
(526 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada 
e tempo livre para conhecer o centro histórico e sua cé-
lebre Praça Mayor. Continuação para Madri. Chegada 
e fim dos serviços.

a igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave local, 
onde degustaremos seu mundialmente conhecido “vinho 
do Porto”. Restante do tempo livre para fazer um cruzeiro 
opcional ao longo do rio Douro. Hospedagem.
8.º Dia (Domingo) PORTO-SALAMANCA-MADRI (562 kms)
Café da manhã. Saída para Salamanca. Breve parada e tem-
po livre para conhecer o centro histórico e sua célebre Praça 
Mayor. Continuação para Madri. Chegada e fim dos serviços.

Noites: San Sebastián 1. Santander 1. 
Oviedo 1. A Corunha 1.  
Santiago 1. Porto 2.

Cidade Hotel Cat.
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P

Nota: Nas saidas de Maio 21, Junho 11, o pernoite é feito 
em Santiago de Compostela em vez de A Corunha. 

Escanea-me Escanea-me
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NORTE DA ESPANHA E LUSITÂNIA

1.º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIAN (590 kms)
Saída de Barcelona às 8 horas rumo a Zaragoza. 
Breve parada e tempo livre para visitar a Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. 
Continuação rumo ao País Basco para chegar a San 
Sebastian. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Segunda) SAN SEBASTIAN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Café da manhã. Saída para Bilbao, capital da província 
de Biscaia (Vizcaya em espanhol). Chegada e breve 
parada para admirar o edifício vanguardista do Museu 
Guggenheim. Continuação a Santander. Tempo livre. 
Jantar e hospedagem.

3.º Dia (Terça) SANTANDER-SANTILLANA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235  kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Santillana del 
Mar, considerada Monumento Nacional. Passando ao 
longo de belas paisagens, chegaremos a Covadonga, 

12  dias Noites: San Sebastián 1. Santander 1. Oviedo 1. A Corunha 1. 
Santiago 1. Vigo 1. Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.

C-71202

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.700 $
Suplemento quarto single .............................. 625 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 95 $

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Santiago, Porto e Lisboa.  
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 6 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Porto e Lisboa.

Incluindoonde teremos tempo livre para visitar o Santuário. 
Continuação para Oviedo. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Quarta) OVIEDO-A CORUNHA (295 kms)
Café da manhã. Saída rumo à Comunidade de Galícia 
para chegar a senhoril cidade de A Corunha (A Coruña 
em galego). Breve panorâmica. Na parte da tarde, 
excursão opcional nas Rias Altas, passando pelos típi-
cos lugarejos de Pontedeume, Betanzos, etc. Jantar e 
hospedagem.

5.º Dia (Quinta) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Café da manhã. Saída para Santiago de Compostela. 
Visita à cidade, importante centro de peregrinação, 
com a Praça do Obradoiro, a Catedral, etc. Tarde livre. 
Jantar e hospedagem.

6.º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO (90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passan-
do ao longo de paisagens deslumbrantes, com uma 
pequena parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em 
galego). Parada em O Grove, para realizar, opcional-
mente, um passeio de catamarã e observar o cultivo 
de ostras e mexilhões, com degustação de mexilhão 
e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, tempo livre. 
Possibilidade de fazer uma visita opcional a Santa Tecla 
(Santa Trega em galego). Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, 
chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada entre a foz 
do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o centro an-
tigo, com ruas de pedra e edifícios ornados com brasões. 
Seguiremos para Braga, conhecida como a cidade dos 
arcebispos, a terceira mais populosa de Portugal. Tempo 
livre. Saída para o Porto. Hospedagem.

8.º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade de-
clarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio 
da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em 
uma cave local, onde degustaremos seu mundialmente 
 conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo livre. 
Hospedagem. 

9.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia 
uma das Universidades mais antigas da Europa e berço 
do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

10.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro 
de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e 
posteriormente, continuação para Lisboa, capital de 
Portugal. Hospedagem. À noite, passeio opcional para 
assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.

11.º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

12.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-MADRI (613 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola para 
chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua Praça 
Mayor e o centro antigo com seu bairro medieval, con-
siderado Patrimônio Mundial. Almoço livre. Continuação 
da viagem para Madri. Chegada e fim dos serviços. 

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo  Iberik Santo Domingo Plaza P
A Corunha Exe Coruña P
Santiago Oca Puerta del Camino P
Vigo Hesperia Vigo P
Porto  Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P
Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P

Saídas: Domingos (26 de Março a 15 de Outubro)

Nota: Nas saidas de Maio 21 e Junho 11, o pernoite é feito 
em Santiago de Compostela em vez de A Corunha.

Escanea-me
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GRANADA, TOLEDO E MADRI ANDALUZIA E MADRI

1.º Dia (Quarta, Sexta o Domingo) COSTA DO SOL-
GRANADA* (190 kms)
Saída de Costa do Sol na parte da manhã (horário a 
confirmar) ao longo da Costa até Granada. Visita ao 
impressionante conjunto monumental da Alhambra e 
os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. Pela 
noite visita opcional a gruta do Sacromonte com espe-
táculo zambra flamenca.

2.º Dia (Quinta, Sábado o Segunda) GRANADA-
TOLEDO-MADRI (446 kms)
Café da manhã e saída para a Imperial cidade de 
Toledo, berço das civilizações. Almoço Visita panorâ-
mica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga 
da cidade. Continuação a Madri. Chegada e fim dos 
nossos serviços.

1.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA* (190 kms)
Saída de Costa do Sol na parte da manhã (horário a 
confirmar) ao longo da Costa até Granada. Visita ao 
impressionante conjunto monumental da Alhambra e os 
jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. Pela noite 
visita opcional a gruta do Sacromonte com espetáculo 
zambra flamenca.
2.º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI (446 kms)
Café da manhã e saída para a Imperial cidade de Toledo, 
berço das civilizações. Almoço. Visita panorâmica do 
Mirador del Valle e passeio pela parte antiga da cidade. 
Continuação a Madri. Chegada e hospedagem.
3.º Dia (Sexta) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, Visita pa-
norâmica pela cidade, com um amplo percurso que pas-
sa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.
4.º Dia (Sábado) MADRI-CÁCERES-SEVILHA (560 kms)
Café da manhã e saída para a região de Estremadura 
para chegar a Cáceres com tempo livre para conhecer 
o centro antigo e seu bairro medieval, considerado 
Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Posteriormente, 
saída pela Via de la Plata rumo a Andaluzia para chegar 
a Sevilha. Jantar e hospedagem.
5.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma bela 
panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar a praça 
de touros da Maestranza. À noite - opcional - você pode 
assistir a um show de flamenco.
6.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almodovar 
para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no 
interior da famosa Mesquita / Catedral. Resto do tempo 
livre. Jantar e hospedagem.

2  dias 7  diasNoites: Granada 1. Noites: Granada 1. Madri 2. 
Sevilha 2. Córdoba 1.

C-372

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 290 $

Suplemento quarto single .............................. 55 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 25 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 990 $
Suplemento quarto single .............................. 320 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 60 $
Supl. saídas Abril 5, 19, 26 (Páscoa e Feira)
Março 27 (Páscoa 2024) ............................... 115 $

Saídas: Quartas-feiras, Sextas-feiras e Domingos (Todo o ano)
Saídas: Quartas-feiras (Todo o ano)

Hotéis previstos 

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Granada e Toledo.  
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 1 jantar.
• Seguro turístico.

Incluindo • Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Granada, Toledo, Madri, 

Sevilha e Córdoba.  
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 4 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

Cidade Hotel Cat.
Granada Catalonia Granada P

Saray P
 Los Ángeles P

7.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Pueblos Blancos 
até Ronda. Tempo livre nesta bela cidade andaluza e 
continuação para a Costa do Sol. Chegada e fim dos 
nossos serviços.

Cidade Hotel Cat.
Granada Catalonia Granada P
Madri Puerta Toledo / Praga T/P
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P

Nota: Nas saidas de 25/Out-29/Nov, o pernoite é 
feito na Hotel Exe Las Adelfas Córdoba. 

C-321 / C-521 / 
C-721

Escanea-me

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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MARROCOS FLASH MARROCOS EXPRESS

1.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-TÂNGER-FEZ (Ferry) 
(480 kms)
Saída da Costa do Sol para embarque com destino a 
Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. Chegada 
a Marrocos e continuação para Fez. Jantar e hospe-
dagem.

2.º Dia (Quinta) FEZ
Café da manhã. Visita a Fez, a primeira das cidades 
imperiais e capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Começaremos com um passeio panorâmico para ver o 
palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a caminho 
do fascinante mundo da medina de Fez El Bali, a mais an-
tiga e maior do Marrocos, com 785 mesquitas e mais de 
2.000 praças, ruas e ruelas que representam uma volta la-
biríntica no tempo. De Bab Boujloud à praça Es-Seffarine 
faremos uma viagem através dos séculos, ao longo da 
caminhada saberemos como estão estruturados esses 
becos, guildas de artesãos e bairro de curtidores de cou-
ro ou costureiras para ver suas antigas formas de trabalho 
e conheceremos uma Madraça. Almoço. Hospedagem.

3.º Dia (Sexta) FEZ-RABAT-TÂNGER (465 kms)
Café da manhã e saída para Rabat, capital administrativa 
do país, outra das cidades imperiais e residência oficial 
da família real. Visitaremos a Tour Hassan, uma mesqui-
ta inacabada com mais de 200 colunas e o Mausoléu 
de Mohamed V, construído em memória do sultão que 
conquistou a independência do país. Continuação para 
Tânger. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Sábado) TÂNGER-COSTA DO SOL (Ferry) 
(230 kms)
Café da manhã. Manhã livre. Saída para embarque para 
a Costa do Sol. Fim dos serviços.

1.º Dia (Sexta) COSTA DO SOL-TÂNGER-
CASABLANCA (Ferry) (560 kms)
Partida para embarque em direção a Tânger atraves-
sando o Estreito de Gibraltar. Chegada em Marrocos e 
continuação para Casablanca. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH (245 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica com a impressionante 
Mesquita Hassan II, superada apenas por Meca, visita ex-
terior e tempo livre. Partida para Marrakech, uma das cida-
des imperiais mais importantes. Almoço. À tarde, a visita 
começa em direção à Mesquita Koutoubia, antigamente 
usada como livraria, é o símbolo da cidade. Continuamos 
visitando o suntuoso Palácio Bahia, construído no século 
XIX por centenas de artesãos de Fez. Do bairro judeu 
ou Mellah e através da praça Kissaría chegaremos à 
praça Djmaa El Fna, um museu vivo e patrimônio cultural 
imaterial da Humanidade, onde contadores de histórias, 
encantadores de serpentes, malabaristas, dançarinos e 
muito mais, constituem um autêntico “corte dos milagres”. 
Continuaremos pelo mercado e suas ruas estreitas reple-
tas de lojas, oficinas e esplanadas. Conheceremos suas 
guildas de carpinteiros, afiadores e muito mais. No final 
da visita, tempo livre. À noite, recomendamos um jantar 
opcional com show. Hospedagem.

3.º Dia (Domingo) MARRAKECH-RABAT-FEZ (535 kms)
Café da manhã. Partida para a capital administrativa do 
país, outra das cidades imperiais e residência oficial da 
família real. Visitaremos a Torre Hassan, uma mesquita 
inacabada com mais de 200 colunas e o Mausoléu de 
Mohamed V, construído em memória do sultão que con-
quistou a independência do país. À tarde chegada a Fez. 
Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Segunda) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades imperiais, 
capital intelectual e religiosa de Marrocos. Começaremos 
com um passeio panorâmico para ver o palácio real e 
suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a caminho do fascinante 
mundo da medina de Fez El Bali, a mais antiga e maior 
do Marrocos, com 785 mesquitas e mais de 2.000 praças, 
ruas e ruelas que representam uma volta labiríntica no 
tempo. De Bab Boujloud à praça Es-Seffarine faremos 
uma viagem através dos séculos, ao longo da caminhada 
aprenderemos como essas vielas estão estruturadas, 
diferentes construções que compõem as muralhas da 
medina, guildas de artesãos, bairro de curtidores e uma 
Medersa. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.

4  dias 5  diasNoites: Fez 2. Tânger 1. Noites: Casablanca 1. 
Marrakech 1. Fez 2.

C-3040 C-550

Saídas: Sextas-feiras (Todo o ano)

Hotéis previstos 

• Passagem fast-ferry, ida/volta.
• Ônibus com WI-FI gratuito. 
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Marrakech, Rabat e Fez.  
• Café da manhã buffet diário.
• 2 almoços y 2 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

5.º Dia (Terça) FEZ-TÂNGER-COSTA DO SOL (ferry) 
(600 kms)
Café da manhã. Saída para Tânger, embarque no ferry 
com destino Costa do Sol. Chegada e fim dos serviços.
Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega 

com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas antes 

da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar subs-

tancialmente os serviços.

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega 

com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas antes 

da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar subs-

tancialmente os serviços.

Escanea-me Escanea-me

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 755 $

Suplemento quarto single .............................. 190 $

Supl. Abril, Maio, Outubro, Natal  
(22/Dez/23-5/Jan/24), e Março´ 2024 ......... 60 $

Cidade Hotel Cat.
Casablanca Farah Casablanca / Movenpick P
Marrakech Palm Plaza P
Fez Les Merinides / Zalagh Parc Palace P

Saídas: Quartas-feiras (Todo o ano)

Hotéis previstos 

• Passagem fast-ferry, ida/volta.
• Ônibus com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em  Fez e Rabat. 
• Café da manhã buffet diário. 
• 1 almoço y 2 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

Cidade Hotel Cat.
Fez Les Merinides / Zalagh Parc Palace P
Tânger Farah Tanger P

Precios por persona USD
Em quarto duplo  ............................................ 610 $

Suplemento quarto single .............................. 150 $

Supl. Abril, Maio, Outubro, Natal  
(22/Dez/23-5/Jan/24), e Março´ 2024 ......... 90 $
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MARROCOS CIDADES IMPERIAIS

1.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-TÂNGER (Ferry) 
(230 kms)
Partida para embarque em direção a Tânger atra-
vessando o Estreito de Gibraltar. Chegada e passeio 
panorâmico para conhecer os arredores de Tânger, 
Grutas de Hércules, Cabo Espartel. Jantar e hospe-
dagem.

2.º Dia (Segunda) TÂNGER-VOLUBILIS-MEKNÉS-
FEZ (350 kms)
Café da manhã e saída pelo Médio Atlas, em direção 
a Volubilis para visitar suas ruínas romanas, a principal 
rota Decumanus Máximos, que começa no portão 
de Tânger e termina no Arco do Triunfo de Caracalla. 

7  dias Noites: Tânger 1. Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1.

C-770

• Passagem fast-ferry, ida/volta.
• Ônibus com WI-FI gratuito. 
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Fez, Marrakech e Rabat.   
• Café da manhã buffet diário.
• 2 almoços y 4 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

3.º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades im-
periais, capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Passeio panorâmico, palácio real e suas 7 portas ou 
Dar Al-Makhzen, medina de Fez El Bali, a mais antiga 
e maior do Marrocos, Patrimônio da Humanidade, com 
785 mesquitas, 2.000 praças, ruas e vielas. De Bab 
Boujloud à praça Es-Seffarine faremos uma viagem 
através dos séculos. Conheceremos as diferentes 
construções, guildas e uma Medersa. Almoço. Tarde 
livre. Hospedagem.

4.º Dia (Quarta) FEZ-CASABLANCA-MARRAKECH 
(545 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, capital 
econômica do país. Tempo livre para passear pela 
Corniche ou visitar a Grande Mesquita Hassan II. 
Chegada a Marrakech. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Quinta) MARRAKECH
Café da manhã. Visita de Marrakech, outra das cida-
des imperiais. Partimos da Mesquita Koutouia, símbolo 
da cidade, continuamos com o sumptuoso Palácio 
Bahia, bairro judeu ou Mellah passando pela praça 
da kissaría até à praça Djmaa El Fna, museu vivo e 
património cultural da Humanidade, onde contadores 
de histórias, encantadores de serpentes, malabaristas, 
dançarinos e muito mais, constituem uma autêntica 
corte de milagres. Continuamos pelo bazar e seus be-
cos cheios de oficinas, terraços para conhecer sobre 
as guildas de artesãos, carpinteiros, afiadores e uma 
farmácia berbere. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.

6.º Dia (Sexta) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital administra-
tiva do país e outra das cidades imperiais, residência 
oficial da família real. Visitaremos a Tour Hassan, uma 
mesquita inacabada com mais de 200 colunas e o 
Mausoléu de Mohamed V, construído em memória do 
sultão que conquistou a independência do país. Tarde 
livre. Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Sábado) RABAT-TÂNGER-COSTA DO SOL 
(Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída para Tânger para embarque de 
volta à Espanha. Desembarque e traslado à Costa do 
Sol. Fim dos serviços.

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega 

com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

Preços por pessoa USD “T” “P”
Em quarto duplo  ......................... 785 $ 940 $

Supl. quarto single ...................... 245 $ 335 $

Supl. Abril, Maio, Outubro, 
Natal (22/Dez/23-6/Jan/24), e 
Março 2024 ................................. 55 $ 160 $

Continuação para Meknés, uma das cidades imperiais 
que se tornou a capital de Marrocos. Visitaremos a me-
dina, a praça El-Hedim e o portão Bab Al Mansour. À 
tarde chegada a Fez. Jantar e hospedagem.

Cidade Hotel “T” Hotel “P”
Tânger Farah Tanger /  

Hilton Garden Inn
Farah Tanger /  
Hilton City Center

Fez Zalagh Parc Palace / 
Menzeh Zalagh

Les Merinides /  
Zalagh Parc Palace

Marrakech Almas /  
Meriem

Kenzi Rose Garden / 
Palm Plaza

Rabat Farah Rabat Farah Rabat

Saídas: Domingos (Todo o ano)

Hotéis previstos 

Escanea-me
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O GRANDE DESERTO

• Passagem de Fast-Ferry ida e volta.
• Transporte de/para a Costa do Sol
• Assistência durante o embarque e trâmites portuários
• Transporte e guia acompanhante
• Taxas locais
• Visita com guia local em Marrakech,  

Uarzazate, Fez e Rabat.
• Café da manhã buffet diário.
• 2 almoços y 6 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

1.º Dia (Sexta) COSTA DO SOL-TÂNGER-
CASABLANCA (Ferry) (560 kms)
Saída da Costa do Sol para embarque com destino a 
Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. Chegada 
a Marrocos e continuação para Casablanca, a capital 
económica do país. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH  
(245 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica com a impressionante 
Mesquita Hassan II, superada apenas por Meca, visita ex-
terior e tempo livre. Partida para Marrakech, uma das cida-
des imperiais mais importantes. Almoço. À tarde, a visita 
começa em direção à Mesquita Koutoubia, antigamente 
usada como livraria, é o símbolo da cidade. Continuamos 
visitando o suntuoso Palácio Bahia, construído no século 
XIX por centenas de artesãos de Fez. Do bairro judeu 
ou Mellah e através da praça Kissaría chegaremos à 
praça Djmaa El Fna, um museu vivo e patrimônio cultural 
imaterial da Humanidade, onde contadores de histórias, 
encantadores de serpentes, malabaristas, dançarinos e 
muito mais, constituem um autêntico “corte dos milagres”. 
Continuaremos pelo mercado e suas ruas estreitas reple-
tas de lojas, oficinas e esplanadas. Conheceremos suas 
guildas de carpinteiros, afiadores e muito mais. No final 
da visita, tempo livre. À noite, recomendamos um jantar 
opcional com show.  Hospedagem.

3.º Dia (Domingo) MARRAKECH-TIZI N’TICHKA-
(OUARZAZATE) AIT BEN HADDOU (175 kms)
Café da manhã e manhã livre. Ao meio-dia partida para 
Ait Ben Haddou, através do Tizi N’Tichka a 2.256 me-
tros, nas montanhas do Alto Atlas, ligando Marrakech 
a Ouarzazate e tornando-se assim a primeira porta 
para o Saara. Chegada à tarde para visita ao Kasbah 
mais famoso de Marrocos, Património da Humanidade 
pela UNESCO e um dos cenários mais utilizados em 
Hollywood.Jantar e pernoite no hotel.

9  dias

C-590

6.º Dia (Quarta) ARFOUD-ER RACHIDIA-IFRANE-
FEZ (420 kms)
Após o café da manhã partiremos para Fez, cruzare-
mos o Médio Atlas e suas paisagens cambiantes. Este 
longo dia será atenuado pelas paisagens rochosas de 
Er Rich e palmeirais, as planícies do Médio Atlas, os 
bosques de Azrou ou as montanhas cobertas de neve 
de Ifrane. Chegada tarde à civilização, Fez, a capital 
religiosa de Marrocos. Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Quinta) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades impe-
riais. Fez é a capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Começaremos com um passeio panorâmico para ver o 
palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a camin-
ho do fascinante mundo da medina de Fez El Bali, a mais 
antiga e maior de Marrocos, Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO com 785 mesquitas e mais de 2.000 
praças, ruas e vielas que representam uma volta labi-
ríntica no tempo. De Bab Boujloud à praça Es-Seffarine 
faremos uma viagem através dos séculos, do século IX 
ao XIX, ao longo do caminho aprenderemos como essas 
vielas estão estruturadas, as diferentes construções que 
compõem as muralhas da medina, além de suas guildas 
de artesãos e bairros como o de curtidores de couro 
ou alfaiates para ver suas antigas formas de trabalhar. 
Visitaremos uma Medersa e terminaremos ao som do 
martelo dos ferreiros trabalhando o cobre como faziam 
centenas de anos atrás. Almoço em restaurante típico. À 
tarde, recomendamos uma excursão opcional a Meknés, 
a última das cidades imperiais, para desfrutar da praça 
El-Hedim com chá de menta ao pôr do sol em frente ao 
portão Bab Al-Mansour. Hospedagem.

8.º Dia (Sexta) FEZ-RABAT-TÂNGER (465 kms)
Café da manhã e saída para a capital administrativa 
do país, outra das cidades imperiais e residência oficial 
da família real. Rabat é uma cidade importante e bonita 
que transmite tranquilidade e elegância. Visitaremos 
seus pontos-chave como a Torre Hassan, uma mes-
quita inacabada que se ergue dominando a esplanada 

com mais de 200 colunas, e o Mausoléu de Mohamed 
V, construído em memória do sultão que conquistou a 
independência do país e no qual a guarda real, em ves-
tido de gala colorido, guarda a entrada do monumento 
a cavalo. À tarde continuação para Tânger. Jantar e 
hospedagem.

9.º Dia (Sábado) TÂNGER-COSTA DO SOL (Ferry) 
(230 kms)
Pequeno-almoço e manhã livre até à hora de partida 
para embarque para a Costa do Sol. Fim dos serviços.

4.º Dia (Segunda) AIT BEN HADDOU (OUARZAZATE)-
GARGANTAS DO TODGHA-MERZOUGA (395 kms)
Hoje será um dia emocionante. Após o café da manhã, 
visitaremos os vales das cidades de Kelaa M’Gouna, 
famosas pelo cultivo de rosas e Boumalne du Dades, 
formada por uma grande rede de desfiladeiros ideais pa-
ra caminhantes e alpinistas. Faremos uma parada para 
ver as Gargantas do Todra, que atingem até 300 metros 
de altura. Continuação para o Sahara. A lenda conta: 
“Quando uma família rica se recusou a ajudar uma 
mulher pobre e seu filho, Deus ofendido, enterrou-os 
sob montes de areia a 50 km de Arfoud, hoje conhecido 
como as dunas de Erg Chebbi. Jantar e hospedagem 
em hotel ou barraca entre dunas, conforme sua escolha. 
(INFORMAR AO SOLICITAR A RESERVA).

5.º Dia (Terça) MERZOUGA-RISSANI-ARFOUD  
(65 kms)
Café da manhã. Possibilidade de passar a manhã livre 
no acampamento ou fazer uma excursão opcional, em 
carro 4x4 pelas gigantes dunas de Erg Chebbi. Ao lon-
go da manhã o sol desenha sombras e cores diferentes 
sobre elas. Veremos nômades e seu estilo de vida, ca-
melos pastando e visitaremos os músicos de Khamlia e 
retornaremos ao hotel para continuar a rota para Arfoud. 
Resto da tarde livre. Jantar e hospedagem.

Saídas: Sextas (Todo o ano)  

Hoteis previstos 

A rota das Kasbahs

Noites: Casablanca 1. Marrakech 1. Ait Ben Haddou 1. 
Merzouga 1. Arfoud 1. Fez 2. Tânger 1.

Preços por pessoa USD “T” “P”
Em quarto duplo  ......................... 1.265 $ 1.350 $

Suplemento quarto single ........... 290 $ 375 $

Supl. Abril, Maio, Outubro, 
Natal (22/Dez/23-5/Jan/24), e 
Março 2024 ................................. 100 $ 110 $

Cidade Hotel “T” Hotel “P”
Casablanca Kenzi Basma/ Oum Palace Farah Casablanca
Marrakech Almas Palm Plaza
Ait Ben 
Haddou

Riad Maktoub Riad Maktoub

Merzouga Kasbah Azalay Xaluca Tombouctou 
Arfoud Xaluca Maadid / Chergui Xaluca Maadid / Chergui
Fez Atlas Volubilis /  

Menzeh Zalagh
Les Merinides /  
Zalagh Parc Palace

Tânger Farah Tanger /  
Hilton Garden Inn

Farah Tanger /  
Hilton City Center

Escanea-me
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RABAT & FEZMARROCOS

1º Dia (Sexta) COSTA DO SOL-TÂNGER-
RABAT (Ferry) (470 kms)
Partida para embarque em direção a 
Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. 
Continuação para Rabat. Visita panorâmica 
da cidade, uma das cidades imperiais e re-
sidência oficial da família real. Visitaremos 
a Torre Hassan, uma mesquita inacabada 
com mais de 200 colunas e o Mausoléu de 
Mohamed V. Jantar e hospedagem.

2º Dia (Sábado) RABAT-FEZ (215 kms)
Café da manhã e saída para Fez, a 
primeira das cidades imperiais, capital 
intelectual e religiosa do Marrocos. Passeio 
panorâmico para ver o palácio real e suas 
7 portas ou Dar Al-Makhzen a caminho do 
fascinante mundo da medina de Fez El Bali, 
a mais antiga e maior do Marrocos com 
785 mesquitas e mais de 2.000 praças, 
ruas e vielas que representam um retorno 
labiríntico no tempo. De Bab Boujloud à 
praça Es-Seffarine faremos uma viagem 
através dos séculos, ao longo do caminho 
aprenderemos como essas ruelas estão 
estruturadas, as diferentes construções 
que compõem as muralhas da medina, a 
guilda de artesãos, o bairro dos curtidores 
e uma Medersa. Almoço. Hospedagem.

3º Dia (Domingo) FEZ-TÂNGER-
COSTA DO SOL (Ferry) (680 kms)
Café da manhã. (Possível escala em 
Rabat) para continuar ao longo da costa 
atlântica em direção a Tânger. Tempo livre. 
Embarque de volta à Espanha. Chegada à 
Costa do Sol. Fim dos serviços.

3  dias Noites: Rabat 1. 
Fez 1.

C-953

Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas)
Em quarto duplo  ...................... 635 $
Suplemento quarto single ....... 235 $

Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas)
Em quarto duplo  ......................... 975 $
Suplemento quarto single .......... 260 $
Supl. Abril, Maio, Outubro, 
Natal (22/Dez/23-6/Jan/24), e 
Março 2024 ................................. 120 $

Saídas: Sextas-feiras (Todo o ano)

Saídas: Quartas-feiras (Todo o ano)

• Passagem de fast-ferry ida e volta.
• Ônibus com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visitas com guías locais.
• Café da manhã buffet diario.
• 1 almoço e 1 jantar.
• Seguro turístico.

Incluindo• Passagem de fast-ferry ida e volta.
• Ônibus com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visitas com guías locais.
• Café da manhã buffet diario.
• 2 almoços e 4 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passa-

geiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem pasar 

pela alfândenga com suas respectivas baga-
gens.

- Indispensável informar os dados do passaporte  
72 horas antes da saída.

- O itinerario de Marrocos poderá ser alterado 
sem variar substancialmente os serviços.

1º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-
TÂNGER (Ferry) (230 kms)
Partida para embarque em direção a 
Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. 
Chegada e traslado ao hotel. Jantar e hos-
pedagem.

2º Dia (Quinta) TÂNGER-TÉTUAN/
CHAOUEN-TÂNGER (240 kms)
Café da manhã. Partida para visitar a cida-
de de Tétouan, conhecida como “a pom-
ba branca” visitaremos a praça Moulay El 
Mehdi e a expansão espanhola até a praça 
Hassan II, onde está localizado o Palácio 
Real. Continuação pelo bastião e pela judia-
ria e terminaremos na medina. Continuação 
para Chaouen, para caminhar por suas 
ruelas caiadas de azul, suas esquinas e his-
tória até chegar à praça Outta El Hammam. 
Regresso a Tânger. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Sexta) TÂNGER-CASABLANCA 
(340 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, 
a capital econômica do país. Jantar e 
hospedagem.

4º Dia (Sábado) CASABLANCA-
MARRAKECH (245 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica com 
a impressionante Mesquita Hassan II, su-
perada apenas por Meca, visita exterior e 
tempo livre. Partida para Marrakech, uma 
das cidades imperiais mais importantes. 
Almoço. À tarde, a visita começa em di-
reção à Mesquita Koutoubia, antigamente 
usada como livraria, é o símbolo da ci-
dade. Continuamos visitando o suntuoso 
Palácio Bahia, construído no século XIX 
por centenas de artesãos de Fez. Do 
bairro judeu ou Mellah e através da praça 
Kissaría chegaremos à praça Djmaa El 
Fna, um museu vivo e patrimônio cultural 
imaterial da Humanidade, onde contadores 
de histórias, encantadores de serpentes, 

7  dias Noites: Tânger 2. Casablanca 1. 
Marrakech 1. Fez 2.

Hotéis previstos 

Hotéis previstos 

malabaristas, dançarinos e muito mais, 
constituem um autêntico “corte dos mila-
gres”. Continuaremos pelo mercado e suas 
ruas estreitas repletas de lojas, oficinas e 
esplanadas. Conheceremos suas guildas 
de carpinteiros, afiadores e muito mais. No 
final da visita, tempo livre. À noite, reco-
mendamos um jantar opcional com show.  
Hospedagem.

5º Dia (Domingo) MARRAKECH-RABAT-
FEZ (535 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capi-
tal administrativa do país, outra das cida-
des imperiais e residência oficial da família 
real. Visitaremos a Torre Hassan, uma mes-
quita inacabada com mais de 200 colunas 
e o Mausoléu de Mohamed V, construído 
em memória do sultão que conquistou a 
independência do país. À tarde chegada a 
Fez. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Segunda) FEZ
Café da manhã. Fez é a capital intelectual 
e religiosa do Marrocos, começaremos 
com um passeio panorâmico para ver o 
palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-
Machen a caminho do fascinante mundo 
da medina de Fez El Bali, a mais antiga e 
maior em Marrocos com 785 mesquitas e 
mais de 2.000 praças, ruas e vielas que re-
presentam um labirinto de volta no tempo. 
De Bob Boujloud à praça Es-Seffarine, via-
jaremos através dos séculos, descobrindo 
suas ruelas, a guilda de artesãos, o bairro 
dos curtidores e uma Medersa. Almoço. 
Hospedagem.

7º Dia (Terça) FEZ-TÂNGER-COSTA DO 
SOL (Ferry)
Café da manhã e saída para Tânger para 
embarque com destino à Espanha. À che-
gada, traslado para a Costa do Sol. Fim 
dos serviços.

C-9307

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passa-

geiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem pasar 

pela alfândenga com suas respectivas baga-
gens.

- Indispensável informar os dados do passaporte  
72 horas antes da saída.

- O itinerario de Marrocos poderá ser alterado 
sem variar substancialmente os serviços.

Escanea-meEscanea-me

Cidade Hotel Cat.
Tânger Farah Tanger/Hilton City Center P
Casablanca Farah Casablanca / Movenpick P
Marrakech Palm Plaza P
Fez Les Merinides/Zalagh Parc Palace P

Cidade Hotel Cat.

Rabat Sofitel Jardin des Roses P

Fez Les Merinides P



Costa do Sol

Tânger

Costa do Sol

Fez

TétouanTânger
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MEDINAS ANDALUZAS MEDINAS ANDALUZAS

1º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-
TÂNGER (Ferry) (230 kms)
Partida para embarque em direção 
a Tânger atravessando o Estreito de 
Gibraltar. Chegada em Marrocos e passeio 
panorâmico para conhecer os arredores de 
Tânger, Grutas de Hércules, Cabo Espartel. 
Tempo livre. Possibilidade de fazer uma 
excursão opcional para ver os restos an-
daluzes do norte de Marrocos. Jantar e 
hospedagem.

2º Dia (Segunda) TÂNGER-TÉTOUAN/
CHAOUEN-TÂNGER (240 kms)
Café da manhã. Visita de Tétouan, “a 
pomba branca”. Após a Reconquista 
Espanhola, na época medieval, Tétouan 
serviu como principal contato entre 
Marrocos e Andaluzia. Visitaremos a praça 
Moulay El Mehdi e a expansão espanhola, 
a praça Hassan II onde está localizado o 
Palácio Real, continuaremos pelo bastião e 
pelo bairro judeu para terminar em sua me-
dina. Continuamos em direção a Chaouen 
ou Chefchaouen, caminharemos por suas 
ruas caiadas de azul, suas esquinas e 
história até chegarmos à praça Outta El 
Hammam. Tempo livre. Esta vila foi funda-
da em 1471 para se proteger da invasão 
dos portugueses, até que mouros e judeus 
se estabeleceram. Chegada a Tânger para 
jantar e hospedagem.

3º Dia (Terça) TÂNGER-COSTA DO SOL 
(Ferry) (230 kms)
Café da manhã. Manhã livre. Na hora 
indicada partida para apanhar o ferry de 
regresso a Espanha. Traslado à Costa do 
Sol. Fim dos serviços.

3  dias Noites: Tânger 2.

C-973

Saídas: Domingos (Todo o ano)

Saídas: Domingos (Todo o ano)

• Passagem de fast-ferry ida e volta.
• Ônibus com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visitas com guías locais.
• Café da manhã buffet diario.
• 2 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo
• Passagem de fast-ferry ida e volta.
• Ônibus com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visitas com guías locais.
• Café da manhã buffet diario.
• 1 almoço e 3 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passa-

geiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem pasar pela 

alfândenga com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passapor-

te 72 horas antes da saída.
- O itinerario de Marrocos poderá ser alterado 

sem variar substancialmente os serviços.

1º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-
TÂNGER (Ferry) (230 kms)
Partida para embarque em direção 
a Tânger atravessando o Estreito de 
Gibraltar. Chegada em Marrocos e passeio 
panorâmico para conhecer os arredores de 
Tânger, Grutas de Hércules, Cabo Espartel. 
Tempo livre. Jantar e hospedagem.

2º Dia (Segunda) TÂNGER-VOLUBILIS-
MEKNÉS-FEZ (350 kms)
Café da manhã e saída, pelo Médio Atlas, 
em direção a Fez. Primeira parada em 
Volubilis para visitar suas ruínas romanas, 
a rota principal Decumanus Máximos, que 
começa no Portão de Tânger e termina no 
Arco do Triunfo de Caracalla. Continuação 
para Meknés, uma das cidades imperiais 
que se tornou a capital de Marrocos sob 
o reinado de Moulay Ismail. Visitaremos a 
medina, a praça El-Hedim e seu famoso 
portão Bab Al Mansour, provavelmente o 
mais bonito de Marrocos. À tarde chegada 
a Fez. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das 
cidades imperiais, capital intelectual e re-
ligiosa de Marrocos. Começaremos com 
um passeio panorâmico para ver o palácio 
real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen, 
a medina de Fez El Bali é a mais antiga e 
maior do Marrocos, com 785 mesquitas, 
2.000 praças, ruas e becos que supõem 
um labiríntico retorno no tempo. De Bab 
Boujloud à praça Es-Seffarine faremos uma 
viagem através dos séculos. Veremos co-

5  dias Noites: Tânger 1. Fez 2. Tétouan 1.

Hotéis previstos 

Hotéis previstos 

mo estão estruturados esses becos, suas 
construções, assim como as guildas de ar-
tesãos, bairro de curtidores e uma Medersa. 
Almoço. Tarde livre. Hospedagem.

4º Dia (Quarta) FEZ-CHAOUEN-TÉTUAN 
(260 kms)
Café da manhã. Partida para as mon-
tanhas do Rife para visitar Chaouen ou 
Chefchaouen, uma das cidades mais bo-
nitas de Marrocos. Caminharemos por 
suas ruelas brancas caiadas de azul, 
seus recantos e história até chegarmos 
à praça Outta El Hammam, tempo livre. 
Esta vila foi fundada em 1471 para se 
proteger da invasão portuguesa, até que 
mouros e judeus se estabeleceram após a 
Reconquista Espanhola na época medie-
val. Chegada a Tétouan à tarde. Jantar e 
hospedagem.

5º Dia (Quinta) TÉTUAN-TÂNGER-
COSTA DO SOL (Ferry) (260 kms)
Café da manhã, visitaremos a cidade de 
Tétouan. Após a Reconquista, Tétouan ser-
viu de principal contacto entre Marrocos e 
Andaluzia, muito visível na sua arquitetura 
praticamente intacta. Visitaremos a praça 
Moulay El Mehdi e a expansão espanhola 
até à praça Hassan II, onde está localizado 
o Palácio Real. Continuação pelo bastião 
e pelo bairro judeu e terminaremos pela 
sua medina, Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO até à entrada de Bab Okla. 
Continuação para Tânger para pegar o 
ferry de volta à Espanha. Traslado à Costa 
do Sol. Fim dos serviços.

C-975

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passa-

geiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem pasar pela 

alfândenga com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passapor-

te 72 horas antes da saída.
- O itinerario de Marrocos poderá ser alterado 

sem variar substancialmente os serviços.

Cidade Hotel “P” Hotel “R*”
Tânger Farah Tanger/ 

Hilton Garden Inn
Palais Zahia & Spa

(*) Riad

Cidade Hotel “P” Hotel “R*”
Tânger Farah Tanger/  

Hilton Garden Inn
Palais Zahia & Spa

Fez Zalagh Parc Palace/ 
Menzeh Zalagh

Arabesque

Tétouan Al Mandari El Reducto
(*) Riad

Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas) “P” “R”

Em quarto duplo  .............. 385 $ 565 $
Supl. quarto single ........... 100 $ 190 $
Supl. Abril, Maio, 
Outubro, Natal 
(22/Dez/23-6/Jan/24), e 
Março 2024 ...................... 100 $ 100 $

Preços por pessoa USD  
(mínimo 2 pessoas) “P” “R”

Em quarto duplo  .............. 805 $ 945 $
Supl. quarto single  .......... 165 $ 185 $
Supl. Abril, Maio, 
Outubro, Natal 
(22/Dez/23-6/Jan/24), e 
Março 2024 ...................... 30 $ 65 $

Escanea-me

Escanea-me



Viana do Castelo
Braga

Porto

Santiago
Vigo

Fátima

Lisboa

Coimbra
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DE SANTIAGO A LISBOA

1.º Dia (Quinta) SANTIAGO DE COMPOSTELA
Incorporação ao tour (por conta do passageiro). Jantar 
e hospedagem.

2.º Dia (Sexta) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-VIGO 
(90 kms)
Café da manhã e saída para as Rias Baixas, passan-
do ao longo de paisagens deslumbrantes, com uma 
pequena parada na Ilha de La Toja (Illa da Toxa em 
galego). Parada em O Grove, para realizar, opcional-
mente, um passeio de catamarã e observar o cultivo 
de ostras e mexilhões, com degustação de mexilhão 
e vinho Ribeiro. Continuação para Vigo, tempo livre. 

8  dias Noites: Santiago 1. Vigo 1. Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.

C-482

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.085 $

Suplemento quarto single .............................. 365 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 70 $

Saídas: Quintas-feiras (30 de Março a 19 de Outubro)

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Porto e Lisboa. 
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 2 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Porto e Lisboa.

Incluindo

3.º Dia (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-PORTO (220 kms)
Café da manhã. Passando pela fronteira com Portugal, 
chegaremos a Viana do Castelo, cidade situada entre 
a foz do rio Minho e o Porto. Tempo livre para visitar o 
centro antigo, com ruas de pedra e edifícios ornados 
com brasões. Seguiremos para Braga, conhecida 
como a cidade dos arcebispos, a terceira mais po-
pulosa de Portugal. Tempo livre. Saída para o Porto. 
Hospedagem.

4.º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade de-
clarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio 
da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em 
uma cave local, onde degustaremos seu mundialmente 
conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo livre. 
Hospedagem. 

5.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que se-
dia uma das Universidades smais antigas da Europa e 
berço do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

6.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA 
(222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro 
de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e 
posteriormente, continuação para Lisboa, capital de 

Portugal. Hospedagem. À noite, passeio opcional para 
assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.

7.º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

8.º Dia (Quinta) LISBOA
Café da manhã. Fim dos serviços. Oferecemos a 
possibilidade de transferi-lo para Madri em nosso ôni-
bus, sem costo.

Cidade Hotel Cat.
Santiago Oca Puerta del Camino P
Vigo Hesperia Vigo P
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P
Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P

Possibilidade de fazer uma visita opcional a Santa Tecla 
(Santa Trega em galego). Jantar e hospedagem.

Escanea-me
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CAMINHO DE SANTIAGO

• Com a ajuda da equipe da VPT, você vai poder viver esta 
experiência: percorrer Caminho de Santiago por contra própria, de 
forma totalmente independente.

• Organizamos todos os detalhes para que você possa fazê-lo sem 
qualquer preocupação.

• Estaremos sempre à sua disposição para assessorá-lo antes e 
durante o Caminho.

• Na chegada, você receberá todas as informações necessárias e 
o kit do peregrino: mapas da rota (etapas do caminho), lista de 
hospedagens, passaporte do peregrino, concha de vieira e um 
porta-documentos impermeável.

• Transportamos a sua bagagem todos os dias (máx. 20 kgs) (1 volume).
• Hospedagem em hotéis de 1-4 estrelas, casas rurais ou pousadas 

boutique e de charme.
• Café da manhã diário.
• 1 visita em grupo com guia oficial em Santiago (centro histórico).
• Seguro de viagem.
• Degustação de queijos galegos em Santiago de Compostela.

Nosso suporte

1º Dia SANTIAGO DE COMPOSTELA-SARRIA
Chegada a Santiago de Compostela e traslado por 
conta própria até Sarria. Sarria é para muitos o ponto de 
partida, pois está muito perto dos míticos 100 km indis-
pensáveis para se obter o certificado da Compostela. 
Por essa razão, essa cidade medieval é um dos lugares 
mais animados e não decepciona os peregrinos, sejam 
experientes ou principiantes. Tire o dia para descansar, 
se ambientar e se preparar para aventura que terá início 
no dia seguinte. Hospedagem.

2º Dia SARRIA-PORTOMARÍN
(22,2 kms. 5 horas aprox., dificuldade baixa)
As bagagens devem ser deixadas na recepção do 
hotel/pensão antes das 8 horas. Café da manhã. Esta 
primeira etapa é suave, sem muitos desníveis e com um 
trajeto fácil. Entraremos no mais profundo da Galícia pa-
ra sermos envolvidos pela beleza de seus castanheiros, 
carvalhos, rios, prados... além de passar por vilarejos 
encantadores, como Barbadelo ou Ferreiros. A aldeia 
original de Portomarín está agora coberta pelas águas 
da represa de Belesar. O rio Minho nos indica que es-
tamos próximos da chegada. Hospedagem.

3º Dia PORTOMARÍN-PALAS DE REI
(24,8 kms. 6 horas aprox., dificuldade baixa)
As bagagens devem ser deixadas na recepção do 
hotel/pensão antes das 8 horas. Café da manhã. 
Dificuldade baixa: começaremos a viagem até a Serra 
de Ligonde, onde subiremos 725 metros. Neste dia, as 
verdejantes paisagens se misturam com algumas áreas 
pavimentadas e começaremos a ver os famosos “cru-

8  dias Noites:  Sarria 1. Portomarín 1. Palas de Rei 1. Melide 1. Arzúa 1.  
O Pedrouzo/Amenal 1. Santiago 1.

C-1111

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo ............................................. 675 $
Suplemento quarto single .............................. 340 $
Suplemento meia pensão ............................... 250 $
Suplementos traslados (mínimo 2 pessoas)
  Aeroporto Santiago-Sarria .......................... 115 $
  Santiago-Aeroporto ..................................... 35 $

Saídas: Diárias

Hospedagens previstas 

Cidade Alojamiento
Sarria H. Alfonso IX / H. Mar de Plata

Duerming Villa de Sarria / DP Cristal
H. Novoa

Portomarín Pousada de Portomarin / H.Vistalegre
H. Portomiño / Casa do Maestro
Pazo de Berbetoros / H. Ferramenteiro

Palas de Rei H. Mica / Complejo la Cabaña
As Hortas / H. Balneario Rio Pambre
Hospedaxe Casa Avelina

Melide Casa Adro / H. Carlos 96 / Posada Chiquitin
H. Xaneiro / Berenguela

Arzúa H. Arzua / Casona de Nene
Casa Teodora / H. Boutique 1930
Domus Gallery / Casa Costoya

O Pedrouzo / PR Platas / H. Casa Rural O Acivro
Amenal H. O Pino / H. Amenal

Casa Rural San Vento / O Miuño da Pena
Santiago H. A Tafona do Peregrino / H. Gelmirez

H. Lux Santiago / H. Pazo de Altamira
Alameda Rooms / Alda Avenida

7ª Dia O PEDROUZO/AMENAL- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
(19,4 kms / 16,1 kms. 4 horas aprox., dificuldade baixa)
As bagagens devem ser deixadas na recepção do 
hotel/pensão antes das 8 horas. Café da manhã. 
Hoje realizaremos nossa última etapa, cujo objetivo é 
Compostela, meta de tantos peregrinos que, desde 
os tempos medievais, almejam chegar ao túmulo do 
Apóstolo Santiago. Emoção à flor da pele. Singulares 
sensações. Nesse dia, recomendamos sair cedo para 
percorrer os últimos quilômetros e poder assistir à 
Missa do Peregrino, celebrada às 12 horas. Primeiro 
chegaremos a Lavacolla para depois subir o Monte 
do Gozo, onde, de longe, teremos os primeiros vis-
lumbres da tão esperada Catedral. Por fim, a Praça 
do Obradoiro e a merecida satisfação pessoal de uma 
conquista realizada. Hospedagem.

8ª Dia SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. Fim dos serviços.

zeiros” Destacam-se as aldeias de Castromaior, Vendas 
de Naron e Ligonde. Hospedagem.

4º Dia PALAS DE REI-MELIDE
(14,4 kms. 3 horas aprox., dificuldade baixa)
As bagagens devem ser deixadas na recepção do 
hotel/pensão antes das 8 horas. Café da manhã. 
Deixaremos para trás a província de Lugo para entrar 
na província da Corunha. Saímos pelo Campo dos 
Romeiros, tradicional ponto de encontro dos peregri-
nos, em direção a Leboreiro, um caminho agradável 
cercado de frondosos bosques para, finalmente, che-
gar a Melide cruzando o rio através de uma ponte 
medieval. Hospedagem.

5º Dia MELIDE-ARZÚA
(14,1 kms. 3 horas aprox., dificuldade baixa)
As bagagens devem ser deixadas na recepção do 
hotel/pensão antes das 8 horas. Café da manhã. 
Uma vez mais, percorreremos poucos quilômetros, o 
que nos permitirá desfrutar de algumas encantadoras 
aldeias do caminho, como Boente e Castañeda, até 
chegar a Arzúa, famosa cidade produtora de queijos. 
Hospedagem.

6º Dia ARZÚA-O PEDROUZO/AMENAL
(19,3 kms / 22,6 kms. 4 horas aprox., dificuldade baixa)
As bagagens devem ser deixadas na recepção do 
hotel/pensão antes das 8 horas. Café da manhã. Etapa 
curta e tranquila para assimilar todas as experiências 
vividas durante o caminho antes de chegar a Santiago 
no dia seguinte. Hospedagem.

O Caminho Francês e uma rota essencial para os peregrinos que decidem fazer o percurso até Compostela. Este 
caminho leva o nome do país que atravessava durante a Idade Média e deixou marcas de sua passagem em luga-
res tão importantes como Paris e sua Torre Saint-Jacques.
Será, sem dúvida, um desafio para nosso corpo e uma experiência inesquecível para nossos pés. Poucos de nós 
estão acostumados a percorrer uma média de vinte quilômetros por dia e em tantos dias consecutivos. O valor da 
experiência, a enorme beleza das paisagens e a riqueza cultural da rota são, no entanto, razões de peso indiscu-
tíveis para empreender esse esforço. Sem falar da gastronomia!

Caminho Francês

Escanea-me
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CAMINHO DE SANTIAGO

• Com a ajuda da equipe da VPT, você vai poder viver esta 
experiência: percorrer Caminho de Santiago por contra própria, de 
forma totalmente independente.

• Organizamos todos os detalhes para que você possa fazê-lo sem 
qualquer preocupação.

• Transportamos a sua bagagem todos os dias (máx. 20 kgs) (1 volume).
• Hospedagem em hotéis de 1-4 estrelas, casas rurais ou pousadas 

boutique e de charme.
• Café da manhã diário.
• 1 visita em grupo com guia oficial em Santiago (centro histórico).
• Estaremos sempre à sua disposição para assessorá-lo antes e 

durante o Caminho.
• Na chegada, você receberá todas as informações necessárias e 

o kit do peregrino: mapas da rota (etapas do caminho), lista de 
hospedagens, passaporte do peregrino, concha de vieira e um 
porta-documentos impermeável.

• Seguro de viagem.
• Degustação de queijos galegos em Santiago de Compostela.

Nosso suporte

1º Dia SANTIAGO DE COMPOSTELA-TUI
Chegada a Santiago de Compostela e traslado a Tui. 
Esta cidade se destaca por seu complexo histórico 
artístico. Seu centro histórico, a catedral e a ponte inter-
nacional que une a Espanha e Portugal merecem uma 
visita. Você pode aproveitar o dia para visitar Valença 
do Minho. Hospedagem.

2º Dia TUI-PORRIÑO
(16,1 kms. 4 horas aprox., dificuldade moderada)
As bagagens devem ser deixadas na recepção do 
hotel/pensão antes das 8 horas. Café da manhã. Esta 
etapa é provavelmente uma das mais difíceis, mas 
uma das mais bonitas de todo o trajeto. Vamos atra-
vessar o rio Minho e subir até chegar a Ribadelouro. 
Este itinerário pode ser um pouco longo porque 
passa principalmente por áreas pavimentadas e 
urbanas, mas para os peregrinos que preferem um 
ambiente mais natural, foi disponibilizada uma alterna-
tiva que atravessa o parque natural de As Gándaras 
até O Porriño. Esta opção está bem sinalizada. 
Hospedagem.

3º Dia PORRIÑO-REDONDELA
(15,5 kms. 4 horas aprox., dificuldade moderada)
As bagagens devem ser deixadas na recepção do 
hotel/pensão antes das 8 horas. Café da manhã. As 
subidas desta etapa são difíceis, mas as belas vistas 
que se descortinam do alto valem o esforço. Ao chegar 
à adorável aldeia de Mos, encontraremos a primeira 
subida até o Alto do Enxertado. Uma vez superada, 
começaremos uma suave descida rumo a Redondela. 
Hospedagem.

8  dias

Noites: Tui 1. O Porriño 1. Redondela / Cesantes 1. 
Pontevedra 1. Caldas de Reis 1. Padrón 1. Santiago 1.

C-2222

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo ............................................. 725 $
Suplemento quarto single .............................. 340 $
Suplemento meia pensão ............................... 250 $
Suplementos traslados (mínimo 2 pessoas)
   Aeroporto Santiago-Tui ...............................    160 $
   Aeroporto Vigo-Tui ...................................... 65 $
   Aeroporto Porto-Tui .................................... 180 $
   Santiago-Aeroporto .................................... 35 $

Saídas: Diárias

Hospedagens previstas 

Cidade Alojamiento
Tui H. Colon Tuy / La Sigrina Hostal

H. A Torre do Xudeo / H. Villa Blanca
O Porriño H. Azul / Hostal Louro
Redondela /
Cesantes

Apartamentos Alvear Suite / H. Antolin

Pontevedra H. Galicia Palace / H. Rias Bajas
H. Virgen del Camino / H. Room
H. Alda Estación Pontevedra
H. Boa Vila / H. Avenida

Caldas de Reis H. Pousada Real / Aires do Umia
H. O Cruceiro / H. Roquiño
Estrella do Camiño / Casa Herreria
Pension Bo Camiño

Padron H. Monumento Pazo de Lestrove
Casa Antiga do Monte
H. Rosalia / H. Chef Rivera

Santiago H. A Tafona do Peregrino / H. Gelmirez
H. Lux Santiago / H. Pazo de Altamira /
H. Real / H. Compostela
H. Boutique Capitol / Alameda Rooms
Alda San Carlos / Alda Avenida
H. Virxe da Cerca / H. Real
H. Praza Obradoiro

hotel/pensão antes das 8 horas. Café da manhã. Hoje 
vamos percorrer a etapa com as paisagens mais bo-
nitas. Vinhas, campos de cultivo, o vale do Bermaña, 
castanheiros, eucaliptos ... você vai conhecer de perto 
a Galícia mais agrícola. Terminamos em Padrón: não 
deixe de experimentar seus famosos “pimientos” (pe-
quenos pimentões verdes). Hospedagem.

7ª Dia PADRÓN-SANTIAGO DE COMPOSTELA
(24,3 kms. 6 horas aprox., dificuldade baixa)
As bagagens devem ser deixadas na recepção do 
hotel/pensão antes das 8 horas. Café da manhã. 
Última etapa do Caminho. Passaremos várias vezes 
pela estrada N-550 e nos guiaremos pela via do 
trem. Primeiramente, seguiremos para Iria Flávia e 
começaremos a subida até O Milladoiro para, pouco a 
pouco, divisar as torres da Catedral a medida que nos 
aproximamos de Santiago. Neste momento, a vontade 
de chegar se mistura com a pena de chegar ao fim da 
aventura. Hospedagem.

8ª Dia SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. Fim dos serviços.

4º Dia REDONDELA-PONTEVEDRA
(19,6 kms. 5 horas aprox., dificuldade moderada)
As bagagens devem ser deixadas na recepção do 
hotel/pensão antes das 8 horas. Café da manhã. 
Começaremos a etapa rumo a Setefontes e Arcade 
(famosa por suas ostras). Através da ria de Vigo, 
passaremos por frondosos bosques até chegarmos 
à histórica Ponte Sampaio, em direção a Pontevedra. 
Hospedagem.

5º Dia PONTEVEDRA-CALDAS DE REIS
(21,1 kms. 5 horas aprox., dificuldade baixa)
As bagagens devem ser deixadas na recepção do 
hotel/pensão antes das 8 horas. Café da manhã. Uma 
rota plácida e agradável nos espera hoje. Deixaremos 
para trás os desníveis dos trechos anteriores para entrar 
em um terreno muito mais plano e suave. Passaremos 
por diversos lugarejos até chegar finalmente a Caldas 
de Reis. Hospedagem.

6º Dia CALDAS DE REIS-PADRÓN
(18,6 kms. 4 horas aprox., dificuldade baixa)
As bagagens devem ser deixadas na recepção do 

O Caminho Português de Tui a Santiago é a parte do 
trajeto mais popular e percorrida, depois do Caminho 
Francês.

Caminho Português

Escanea-me
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ANDALUZIA E MADRIMADRI

1.º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-MADRI 
(616 kms)
Saída de Lisboa as 7:30 hrs. até a fronteira espa-
nhola para chegar até Cáceres. Tempo livre para 
conhecer sua Praça Maior e o bairro medieval, con-
siderado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. 
Posteriormente continuação da viagem até Madri. 
Chegada e hospedagem.

2.º Dia (Domingo) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo percurso 
que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais 
importantes. Resto do dia livre para compras ou ativi-
dades pessoais.

3.º Dia (Segunda) MADRI-TOLEDO-MADRI 
(150 kms)
Hospedagem e café da manhã. Saída para a cidade 
imperial de Toledo. Visita panorâmica do Mirador del 
Valle e passeio pela parte antiga da cidade. Regresso 
a Madri e resto de tempo livre para desfrutar de esta 
cidade.

4.º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para com-
pras ou excursões opcionais, tais como El Escorial, 
Vale dos Caidos, Avila, Segovia, e desfrutar de seus 
teatros, restaurantes, etc. 

1.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Saída de Lisboa as 07:30 hrs até a fronteira espa-
nhola para chegar até Cáceres. Tempo livre para 
conhecer sua Praça Maior e o bairro medieval, con-
siderado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. 
Posteriormente continuação da viagem até Sevilha. 
Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Sexta) SEVILHA 
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. Almoço em restau-
rante. À noite - opcional - você pode assistir a um show 
de flamenco. Hospedagem.

3.º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA-COSTA DO SOL 
(190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

5.º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de 
Toledo, berço de civilizações. Almoço. Visita panorâ-
mica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga 
da cidade. Continuação a Madri. Chegada e fim dos 
nossos serviços.

5  dias 5  diasNoites: Madri 4. Noites: Sevilha 2. Costa do Sol 1. 
Granada 1.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 725 $

Suplemento quarto single .............................. 210 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 35 $

Supl. saídas Abril  6, 13, 20, 27 
(Páscoa, Congressos, Feira) .......................... 115 $

Saídas: Quintas-feiras (30 de Março a 26 de Outubro)

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Madri e Toledo.   
• Café da manhã buffet diário.
• Seguro turístico.

Incluindo

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha, 

Granada e Toledo.   
• Café da manhã buffet diário.
• 2 almoços e 3 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

5.º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA 
(658 kms)
Café da manhã. (Fim dos serviços para os passa-
geiros que não retornam a Lisboa) Saída as 8:00 hrs. 
até Estremadura para chegar a Trujillo, onde teremos 
tempo livre para conhecer sua bonita e monumental 
Praça Maior. Continuação até a fronteira portuguesa 
para chegar a Lisboa. Fim dos nossos serviços.

Nota: Durante sua estância em Madri não terá guia turistico. 
A visita em Madri se realizará em tour regular.

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Los Ángeles P

C-652 / C-6520 C-452

Saídas: Sabados (Todo o ano), exceto: 

*Lisboa-Madri, 5/Agosto.
**Lisboa-Lisboa, 29/Julho, 5/Agosto.
por não ter programação.

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Madri Puerta Toledo/Praga T/P

Preços por pessoa USD
(*)

Lisboa-Madri
5 dias

(**)
Lisboa-Lisboa

5 dias
Em quarto duplo  ................................... 485 $ 560 $
Suplemento quarto single ..................... 225 $ 225 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ............. 35 $ 35 $

Escanea-me Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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ANDALUZIA E MADRI ANDALUZIA E MADRI

1.º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Saída de Lisboa as 7:30 hrs. até a fronteira espa-
nhola para chegar até Cáceres com tempo livre para 
caminhar pelo bairro antigo e medieval, considerado 
Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. Após saída 
pela Autovia da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e 
hospedagem.
2.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.
3.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de 
Almodovar para chegar ao Bairro Judeu e continuar 
com a visita no interior da famosa Mesquita / Catedral. 
Resto do tempo livre. Jantar e hospedagem.
4.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem. 
5.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA* (180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.
6.º Dia (Quinta) GRANADA-TOLEDO-MADRI (446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de 
Toledo, berço de civilizações. Almoço. Visita panorâ-
mica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga 
da cidade. Continuação a Madri. Chegada e fim dos 
nossos serviços.

1.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Saída de Lisboa as 07:30 hrs até a fronteira espa-
nhola para chegar até Cáceres. Tempo livre para 
conhecer sua Praça Maior e o bairro medieval, con-
siderado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. 
Posteriormente continuação da viagem até Sevilha. 
Jantar e hospedagem.
2.º Dia (Sexta) SEVILHA 
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. Almoço em restau-
rante. À noite - opcional - você pode assistir a um show 
de flamenco. Hospedagem.
3.º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA-COSTA DO SOL 
(190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.
4.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra  
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.
5.º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de 
Toledo, berço de civilizações. Almoço. Visita panorâ-
mica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga 
da cidade. Continuação a Madri. Hospedagem.
6.º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo percurso 
que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais 

6  dias 7  diasNoites: Sevilha 2. Córdoba 1. 
Costa do Sol 1. Granada 1.

Noites: Sevilha 2. Costa do Sol 1. 
Granada 1. Madri 2.

C-472

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 985 $
Suplemento quarto single .............................. 340 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 35 $
Supl. saídas Abril 6, 13, 20, 27 
(Páscoa, Congressos, Feira) ........................... 115 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 895 $

Suplemento quarto single .............................. 320 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 50 $

Supl. saídas Abril 8, 22, 29 (Páscoa e Feira)
Março 30 (Páscoa 2024) ............................... 115 $

Hotéis previstos 

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha, Córdoba, 

Granada e Toledo.    
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 5 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha, Granada, Toledo e Madri.   
• Café da manhã buffet diário.
• 2 almoços e 3 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

importantes. Resto do dia livre para compras ou ativi-
dades pessoais.

7.º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA (658 kms)
Café da manhã. Saída as 8:00 hrs até Estremadura 
para chegar a Trujillo, onde teremos tempo livre pa-
ra conhecer sua bonita e monumental Praça Maior. 
Continuação até a fronteira portuguesa para  chegar a 
Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.

Nota: Durante sua estância em Madri não terá guia turistico. 
A visita em Madri se realizará em tour regular.

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Catalonia Granada P

Notas: Nas saidas de 28/Out-2/Dez, o pernoite é feito 
na Hotel Exe Las Adelfas Córdoba. 

 Nas saídas de Nov & Dez, o pernoite e feito no 
Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Los Ángeles P
Madri Puerta Toledo/Praga T/P

C-662

Saídas: Sabados (Todo o ano) (exceto 5/Agosto)

Saídas: Quintas-feiras (30 de Março a 26 de Outubro)
(exceto 27/Julho)

Escanea-me Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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ANDALUZIA E COSTA DO MEDITERRÂNEO

1.º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Saída de Lisboa as 7:30 hrs. até a frontera espanhola 
para chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar 
pelo bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio 
da Humanidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia 
da Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem. 

2.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.

3.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almodovar 
para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no 

9  dias Noites: Sevilha 2. Córdoba 1. Costa do Sol 1. 
Granada 1. Valência 1. Barcelona 2.

C-6902

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.375 $

Suplemento quarto single .............................. 485 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 70 $

Supl. saídas Abril 8, 22, 29 (Páscoa e Feira)
Março 30 (Páscoa 2024) ............................... 115 $

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha, Córdoba, 

Granada e Barcelona.
• Café da manhã buffet diário
• 5 jantares.
• Seguro turístico.
• Taxas Municipais em Barcelona.

Incluindo

interior da famosa Mesquita / Catedral . Resto do tempo 
livre. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda.Tempo livre. Continuaçao 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem. 

5.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 

e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

6.º Dia (Quinta) GRANADA-VALÊNCIA (498 kms)
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza, Puerto 
Lumbreras, com destino à Costa Mediterrânea. 
Chegada a Valência. Hospedagem. Tempo livre.

7.º Dia (Sexta) VALÊNCIA-BARCELONA (355 kms)
Café da manhã. Tempo livre. A meia manhã saída a 
Barcelona. Chegada e hospedagem. Tempo livre.

8.º Dia (Sábado) BARCELONA 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã vi-
sita panorâmica da cidade incluindo Parque de 
Montjuic, monumento a Colon e Bairro Gótico. Tarde 
livre. 

9.º Dia (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRI 
(635 kms)
Café da manhã. Saída via Lérida e Zaragoza. Tempo 
livre. Continuação com destino a Madri. Chegada e fim 
dos nossos serviços.

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Catalonia Granada P
Valência Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

Notas: Nas saidas de 28/Out-2/Dez, o pernoite é feito  
na Hotel Exe Las Adelfas Córdoba. 

 Nas saídas de Nov & Dez, o pernoite e feito no  
Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).

 Nas saidas de Abr. 22, Out. 21, 2024 Jan. 27, Fev. 24 
o pernoite é feito na cidade de Sabadell em vez de 
Barcelona. 

Saídas: Sábados (Todo o ano) (exceto 5/Agosto)

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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ANDALUZIA E MARROCOS

1.º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Saída de Lisboa as 07:30 hrs. até Estremadura para 
chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo 
bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia da 
Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.

3.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 

10  dias
Noites: Sevilha 2. Córdoba 1. 
Costa do Sol 2. Fez 2. Tânger 1. 
Granada 1.

C-610210

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.715 $
Suplemento quarto single .............................. 455 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 70 $
Supl. saídas Abril 8, 22, 29 (Páscoa e Feira) 
Março 30 (Páscoa 2024) ............................... 115 $

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha, Córdoba, Fez, 

Rabat, Granada e Toledo.      
• Café da manhã buffet diário.
• 2 almoços e 8 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.

Incluindo
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almodovar 
para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no 
interior da famosa Mesquita / Catedral. Resto do tempo 
livre. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-TÂNGER-FEZ 
(Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída da Costa do Sol para embar-

que com destino a Tânger atravessando o Estreito de 
Gibraltar. Chegada a Marrocos e continuação para Fez. 
Jantar e hospedagem.

6.º Dia (Quinta) FEZ
Café da manhã. Visita a Fez, a primeira das cidades 
imperiais e capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Começaremos com um passeio panorâmico para ver 
o palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a 
caminho do fascinante mundo da medina de Fez El Bali, 
a mais antiga e maior do Marrocos, com 785 mesquitas 
e mais de 2.000 praças, ruas e ruelas que representam 
uma volta labiríntica no tempo. De Bab Boujloud à 
praça Es-Seffarine faremos uma viagem através dos 
séculos, ao longo da caminhada saberemos como 
estão estruturados esses becos, guildas de artesãos 
e bairro de curtidores de couro ou costureiras para ver 
suas antigas formas de trabalho e conheceremos uma 
Madraça. Almoço. Hospedagem.

7.º Dia (Sexta) FEZ-RABAT-TÂNGER (465 kms)
Café da manhã e saída para Rabat, capital administra-
tiva do país, outra das cidades imperiais e residência 
oficial da família real. Visitaremos a Tour Hassan, uma 
mesquita inacabada com mais de 200 colunas e o 
Mausoléu de Mohamed V, construído em memória 
do sultão que conquistou a independência do país. 
Continuação para Tânger. Jantar e hospedagem.

8.º Dia (Sábado) TÂNGER-COSTA DO SOL (Ferry) 
(230 kms)
Café da manhã. Manhã livre. Saída para embarque 
para a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

9.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

10.º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Toledo. Almoço. 
Visita panorâmica do Mirador del Valle e passeio pela 

parte antiga da cidade. Continuação a Madri. Chegada 
e fim dos serviços.

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega 

com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Fez Les Merinides / Zalagh Parc Palace P
Tânger Farah Tanger P
Granada Los Ángeles P

Notas: Nas saidas de 28/Out-2/Dez, o pernoite é feito 
na Hotel Exe Las Adelfas Córdoba.

 Nas saídas de28/Out-30/Dez, o pernoite e feito 
no Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).

Saídas: Sábados (Todo o ano) (exceto 5/Agosto)

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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ANDALUZIA E MARROCOS

1.º Dia (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Saída de Lisboa as 07:30 hrs. até Estremadura para 
chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo 
bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia da 
Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.
2.º Dia (Domingo) SEVILHA
Meia pensão. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco.
3.º Dia (Segunda) SEVILHA-CÓRDOBA (145 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade de Córdoba. 
Começamos a nossa visita a pé da Puerta de Almodovar 
para chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita no 
interior da famosa Mesquita / Catedral. Resto do tempo 
livre. Jantar e hospedagem.

12  dias
Noites: Sevilha 2. Córdoba 1. 
Costa do Sol 2. Fez 2. Tânger 1. 
Granada 1. Madri 2.

C-610212

Hotéis previstos 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha, Córdoba, Fez, 

Rabat, Granada, Toledo e Madri.      
• Café da manhã buffet diário.
• 2 almoços e 8 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.

Incluindo

4.º Dia (Terça) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DO SOL 
(322 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Quarta) COSTA DO SOL-TÂNGER-FEZ 
(Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída da Costa do Sol para embar-
que com destino a Tânger atravessando o Estreito de 
Gibraltar. Chegada a Marrocos e continuação para Fez. 
Jantar e hospedagem.
6.º Dia (Quinta) FEZ
Café da manhã. Visita a Fez, a primeira das cidades 
imperiais e capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Começaremos com um passeio panorâmico para ver o 
palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a caminho 

do fascinante mundo da medina de Fez El Bali, a mais an-
tiga e maior do Marrocos, com 785 mesquitas e mais de 
2.000 praças, ruas e ruelas que representam uma volta la-
biríntica no tempo. De Bab Boujloud à praça Es-Seffarine 
faremos uma viagem através dos séculos, ao longo da 
caminhada saberemos como estão estruturados esses 
becos, guildas de artesãos e bairro de curtidores de cou-
ro ou costureiras para ver suas antigas formas de trabalho 
e conheceremos uma Madraça. Almoço. Hospedagem.
7.º Dia (Sexta) FEZ-RABAT-TÂNGER (465 kms)
Café da manhã e saída para Rabat, capital administrati-
va do país, outra das cidades imperiais e residência ofi-
cial da família real. Visitaremos a Tour Hassan, uma mes-
quita inacabada com mais de 200 colunas e o Mausoléu 
de Mohamed V, construído em memória do sultão que 
conquistou a independência do país. Continuação para 
Tânger. Jantar e hospedagem.
8.º Dia (Sábado) TÂNGER-COSTA DO SOL (Ferry) 
(230 kms)
Café da manhã. Manhã livre. Saída para embarque para 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.
9.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra e 
os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. Pela 
noite visita opcional a gruta do Sacromonte com espe-
táculo zambra flamenca.
10.º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Toledo. Almoço. 
Visita panorâmica do Mirador del Valle e passeio pela par-
te antiga da cidade. Continuação a Madri. Hospedagem.
11.º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica pela cidade com um amplo percurso 
que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais 
importantes. Resto do dia livre para compras ou ativi-
dades pessoais.
12.º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA (658 kms)
Café da manhã. Saída as 08:00 hrs até Estremadura 
para chegar a Trujillo, onde teremos tempo livre pa-

ra conhecer sua bonita e monumental Praça Maior. 
Continuação até a fronteira portuguesa para chegar a 
Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.
Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega 

com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.
- Durante sua estância em Madri não terá guia turístico. A 

visita em Madri se realizará em tour regular.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.895 $
Suplemento quarto single .............................. 565 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 70 $
Supl. saídas Abril 8, 22, 29 (Páscoa e Feira) 
Março 30 (Páscoa 2024) ................................ 115 $

Saídas: Sábados (Todo o ano) (exceto 22/Julho, 5/Agosto).

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Meliá Lebreros P
Córdoba Exe Ciudad de Córdoba P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Fez Les Merinides / Zalagh Parc Palace P
Tânger Farah Tanger P
Granada Los Ángeles P
Madri Puerta Toledo / Praga T/P
Notas: Nas saidas de 28/Out-2/Dez, o pernoite é feito na 

Hotel Exe Las Adelfas Córdoba. 
 Nas saídas de 28/Out-30/Dez, o pernoite e feito no 

Hotel Sol Don Pablo (Torremolinos).

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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ANDALUZIA E MARROCOS

1.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Saída de Lisboa as 07:30 hrs. até Estremadura para 
chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo 
bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia da 
Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo o 
Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior da im-
ponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de Santa Cruz, 
com suas ruas, praças e becos estreitos. Opcionalmente, 
você terá a possibilidade de navegar pelo rio Guadalquivir, 
onde poderá desfrutar de uma bela panorâmica da 
Torre del Oro e da Expo 92; visitar a praça de touros da 
Maestranza. Almoço em restaurante. À noite - opcional - 
você pode assistir a um show de flamenco. Hospedagem.

3.º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA-COSTA DO SOL 
(190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

4.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-TÂNGER (Ferry) 
(230 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em direção a 
Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. Chegada 
e passeio panorâmico para conhecer os arredores de 
Tânger, Grutas de Hércules, Cabo Espartel. Jantar e 
hospedagem.

5.º Dia (Segunda) TÂNGER-VOLUBILIS-MEKNÉS-
FEZ (350 kms)
Café da manhã e saída pelo Médio Atlas, em direção 
a Volubilis para visitar suas ruínas romanas, a principal 
rota Decumanus Máximos, que começa no portão 
de Tânger e termina no Arco do Triunfo de Caracalla. 
Continuação para Meknés, uma das cidades imperiais 
que se tornou a capital de Marrocos. Visitaremos a me-
dina, a praça El-Hedim e o portão Bab Al Mansour. À 
tarde chegada a Fez. Jantar e hospedagem.

6.º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades impe-

12  dias

C-412212

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.625 $
Suplemento quarto single .............................. 550 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 85 $
Supl. saídas Abril 6, 13, 20, 27 
(Páscoa, Congressos, Feira) ........................... 115 $

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha, Fez, Marrakech, 

Rabat, Granada e Toledo. 
• Café da manhã buffet diário.
• 4 almoços e 8 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.

Incluindo
riais, capital intelectual e religiosa de Marrocos. Passeio 
panorâmico, palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-
Makhzen, medina de Fez El Bali, a mais antiga e maior 
do Marrocos, Patrimônio da Humanidade, com 785 
mesquitas, 2.000 praças, ruas e vielas. De Bab Boujloud 
à praça Es-Seffarine faremos uma viagem através dos 
séculos. Conheceremos as diferentes construções, guil-
das e uma Medersa. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.

7.º Dia (Quarta) FEZ-CASABLANCA-MARRAKECH 
(545 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, capital 
econômica do país. Tempo livre para passear pela 
Corniche ou visitar a Grande Mesquita Hassan II. 
Chegada a Marrakech. Jantar e hospedagem.

8.º Dia (Quinta) MARRAKECH
Café da manhã. Visita de Marrakech, outra das cida-
des imperiais. Partimos da Mesquita Koutouia, símbolo 
da cidade, continuamos com o sumptuoso Palácio 
Bahia, bairro judeu ou Mellah passando pela praça 
da kissaría até à praça Djmaa El Fna, museu vivo e 
património cultural da Humanidade, onde contadores 
de histórias, encantadores de serpentes, malabaristas, 
dançarinos e muito mais, constituem uma autêntica 
corte de milagres. Continuamos pelo bazar e seus be-
cos cheios de oficinas, terraços para conhecer sobre 
as guildas de artesãos, carpinteiros, afiadores e uma 
farmácia berbere. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.

9.º Dia (Sexta) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital administra-
tiva do país e outra das cidades imperiais, residência 
oficial da família real. Visitaremos a Tour Hassan, uma 
mesquita inacabada com mais de 200 colunas e o 
Mausoléu de Mohamed V, construído em memória do 

sultão que conquistou a independência do país. Tarde 
livre. Jantar e hospedagem.

10.º Dia (Sábado) RABAT-TÂNGER-COSTA DO SOL 
(Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída para Tânger para embarque de 
volta à Espanha. Desembarque e traslado à Costa do 
Sol. Jantar e hospedagem. 

11.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

12.º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Toledo. Almoço. 
Visita panorâmica do Mirador del Valle e passeio pela 
parte antiga da cidade. Continuação a Madri. Chegada 
e fim dos nossos serviços.
Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega 

com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.

Noites: Sevilha 2. Costa do Sol 2. Tânger 1. 
Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1. Granada 1.

Saídas: Quintas-feiras (30 de Março a 26 de Outubro)

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Tânger Farah Tanger / Hilton City Center P
Fez Les Merinides P

Zalagh Parc Palace P
Marrakech Kenzi Rose Garden / Palm Plaza P
Rabat Farah Rabat P
Granada Los Ángeles P
Nota: Na saída 26/Out. e pernoite e feito no Hotel  

Sol Don Pablo (Torremolinos).

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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ANDALUZIA E MARROCOS

1.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Saída de Lisboa as 07:30 hrs. até Estremadura para 
chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar pelo 
bairro antigo e medieval, considerado Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre. Após saída pela Autovia da 
Prata para chegar a Sevilha. Jantar e hospedagem.
2.º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. Almoço em restau-
rante. À noite - opcional - você pode assistir a um show 
de flamenco. Hospedagem.
3.º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA-COSTA DO SOL 
(190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.
4.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-TÂNGER (Ferry) 
(230 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em direção a 
Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. Chegada 
e passeio panorâmico para conhecer os arredores de 
Tânger, Grutas de Hércules, Cabo Espartel. Jantar e 
hospedagem.
5.º Dia (Segunda) TÂNGER-VOLUBILIS-MEKNÉS-
FEZ (350 kms)
Café da manhã e saída pelo Médio Atlas, em direção 
a Volubilis para visitar suas ruínas romanas, a principal 
rota Decumanus Máximos, que começa no portão 
de Tânger e termina no Arco do Triunfo de Caracalla. 
Continuação para Meknés, uma das cidades imperiais 
que se tornou a capital de Marrocos. Visitaremos a me-
dina, a praça El-Hedim e o portão Bab Al Mansour. À 
tarde chegada a Fez. Jantar e hospedagem.
6.º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades impe-

14  dias

C-412214

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.810 $
Suplemento quarto single .............................. 660 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 85 $
Supl. saídas Abril 6, 13, 20, 27 
(Páscoa, Congressos, Feira) ........................... 115 $

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Sevilha, Fez, Marrakech, 

Rabat, Granada, Toledo e Madri. 
• Café da manhã buffet diário.
•  4 almoços e 8 jantares.
• Seguro turístico.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.

Incluindo

riais, capital intelectual e religiosa de Marrocos. Passeio 
panorâmico, palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-
Makhzen, medina de Fez El Bali, a mais antiga e maior 
do Marrocos, Patrimônio da Humanidade, com 785 
mesquitas, 2.000 praças, ruas e vielas. De Bab Boujloud 
à praça Es-Seffarine faremos uma viagem através dos 
séculos. Conheceremos as diferentes construções, guil-
das e uma Medersa. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.

7.º Dia (Quarta) FEZ-CASABLANCA-MARRAKECH 
(545 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, capital 
econômica do país. Tempo livre para passear pela 
Corniche ou visitar a Grande Mesquita Hassan II. 
Chegada a Marrakech. Jantar e hospedagem.

8.º Dia (Quinta) MARRAKECH
Café da manhã. Visita de Marrakech, outra das cida-
des imperiais. Partimos da Mesquita Koutouia, símbolo 
da cidade, continuamos com o sumptuoso Palácio 
Bahia, bairro judeu ou Mellah passando pela praça 
da kissaría até à praça Djmaa El Fna, museu vivo e 
património cultural da Humanidade, onde contadores 
de histórias, encantadores de serpentes, malabaristas, 

dançarinos e muito mais, constituem uma autêntica 
corte de milagres. Continuamos pelo bazar e seus be-
cos cheios de oficinas, terraços para conhecer sobre 
as guildas de artesãos, carpinteiros, afiadores e uma 
farmácia berbere. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.

9.º Dia (Sexta) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital administra-
tiva do país e outra das cidades imperiais, residência 
oficial da família real. Visitaremos a Tour Hassan, uma 
mesquita inacabada com mais de 200 colunas e o 
Mausoléu de Mohamed V, construído em memória do 
sultão que conquistou a independência do país. Tarde 
livre. Jantar e hospedagem.

10.º Dia (Sábado) RABAT-TÂNGER-COSTA DO SOL 
(Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída para Tânger para embarque de 
volta à Espanha. Desembarque e traslado à Costa do 
Sol. Jantar e hospedagem.

11.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

12.º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Toledo. Almoço. 
Visita panorâmica do Mirador del Valle e passeio 
pela parte antiga da cidade. Continuação a Madri. 
Hospedagem.

13.º Dia (Terça) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica pela cidade com um amplo percurso que 
passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais.

14.º Dia (Quarta) MADRI-TRUJILLO-LISBOA (658 kms)
Café da manhã. Saída as 08:00 hrs até Estremadura 
para chegar a Trujillo, onde teremos tempo livre pa-
ra conhecer sua bonita e monumental Praça Maior. 
Continuação até a fronteira portuguesa para chegar a 
Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.

Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega 

com suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas 

antes da saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar 

substancialmente os serviços.
- Durante sua estância em Madri não terá guia turístico.
- A visita em Madri se realizará em tour regular.

Noites: Sevilha 2. Costa do Sol 2. Tânger 1. 
Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1.
Granada 1. Madri 2.

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Tânger Farah Tanger / Hilton City Center P
Fez Les Merinides P

Zalagh Parc Palace P
Marrakech Kenzi Rose Garden / Palm Plaza P
Rabat Farah Rabat P
Granada Los Ángeles P
Madri Puerta Toledo / Praga T/P

Nota: Na saída 26/Out. e pernoite e feito no Hotel  
Sol Don Pablo (Torremolinos).

Saídas: Quintas-feiras (30 de Março a 26 de Outubro)
(exceto 20/Julho)

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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DE PORTO A LISBOA DE PORTO A MADRI

1.º Dia (Sábado) PORTO
Chegada ao aeroporto do Porto. Recepção e traslado 
ao hotel. Hospedagem.

2.º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar 
em uma cave local, onde degustaremos seu mundial-
mente conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo 
livre. Hospedagem. 

3.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que 
sedia uma das Universidades mais antigas da Europa 
e berço do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

4.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro 
de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e 
posteriormente, continuação para Lisboa, capital de 
Portugal. Hospedagem. À noite, passeio opcional para 
assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.

1.º Dia (Sábado) PORTO
Chegada ao aeroporto do Porto. Recepção e traslado 
ao hotel. Hospedagem.

2.º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade 
declarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o 
Palácio da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar 
em uma cave local, onde degustaremos seu mundial-
mente conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo 
livre. Hospedagem. 

3.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que 
sedia uma das Universidades mais antigas da Europa 
e berço do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

4.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro 
de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e 
posteriormente, continuação para Lisboa, capital de 
Portugal. Hospedagem. À noite, passeio opcional para 
assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.

5.º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

6  dias 6  diasNoites: Porto 2. Coimbra 1. 
Lisboa 2.

Noites: Porto 2. Coimbra 1. 
Lisboa 2.

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 825 $

Suplemento quarto single .............................. 315 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 35 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 900 $

Suplemento quarto single .............................. 320 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 35 $

Saídas: Sábados (25 de Março a 21 de Outubro)Saídas: Sábados (25 de Março a 21 de Outubro)

Hotéis previstos Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P
Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P

• Traslado: aeroporto/hotel em Porto.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Porto e Lisboa. 
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Porto e Lisboa.

Incluindo

• Traslado: aeroporto/hotel em Porto.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Porto e Lisboa. 
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Porto e Lisboa.

Incluindo

Cidade Hotel Cat.
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P
Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P

5.º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

6.º Dia (Quinta) LISBOA
Café da manhã. Fim dos serviços.

6.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-MADRI (613 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua 
Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro medieval, 
considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. 
Continuação da viagem para Madri. Chegada e fim 
dos serviços.

C-60602 C-6062

Escanea-me Escanea-me
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PORTO E ANDALUZIA

Saídas: Sábados (25 de Março a 21 de Outubro)

1.º Dia (Sábado) PORTO
Chegada ao aeroporto do Porto. Recepção e traslado 
ao hotel. Hospedagem.

2.º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade de-
clarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio 
da Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em 
uma cave local, onde degustaremos seu mundialmente 
conhecido “vinho do Porto”. Restante do tempo livre. 
Hospedagem. 

3.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia 
uma das Universidades mais antigas da Europa e berço 
do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

4.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro 
de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e 

10  dias
Noites: Porto 2. Coimbra 1.  
Lisboa 2. Sevilha 2. Costa do Sol 1. 
Granada 1.

C-61002

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo  ............................................ 1.560 $

Suplemento quarto single .............................. 520 $

Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 70 $

Supl. saídas Abril 1, 8, 15, 22 
(Páscoa, Congressos, Feira )........................... 115 $

Hotéis previstos 

• Traslado: aeroporto/hotel em Porto.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Visita com guia local em Porto, Lisboa, Sevilha, 

Granada e Toledo. 
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet diário. 
• 3 almoços e 3 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Taxas Municipais em Porto e Lisboa.

Incluindoposteriormente, continuação para Lisboa, capital de 
Portugal. Hospedagem. À noite, passeio opcional para 
assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.

5.º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

6.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA (575 kms)
Café da manhã. Saída para a região de Estremadura 

em direção a Cáceres, com tempo livre para cami-
nhar pelo centro antigo e seu bairro medieval, con-
siderado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. 
Posteriormente, saída pela Via de la Plata rumo a 
Sevilha. Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. Almoço em restau-
rante. À noite - opcional - você pode assistir a um show 
de flamenco. Hospedagem.

8.º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA-COSTA DO SOL
(190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Pueblos Blancos 
até Ronda. Tempo livre nesta bela cidade andaluza e 
continuação para a Costa del Sol. Jantar e hospe-
dagem. 

9.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída ao longo da Costa até Granada. 
Chegada e visita ao deslumbrante complexo monumen-
tal da Alhambra os belos jardins do Generalife. Jantar 

e hospedagem. À noite, visita opcional às grutas do 
Sacromonte com show de zambra flamenca.

10.º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã e saída para a cidade imperial de 
Toledo, berço de civilizações e cidade das Três Culturas. 
Almoço. Visita panorâmica do Mirador del Valle e pas-
seio pela parte antiga da cidade. Continuação a Madri. 
Chegada e fim dos serviços.

Cidade Hotel Cat.
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P
Coímbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Granada Los Angeles P

Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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PORTO, ANDALUZIA E MARROCOS

1.º Dia (Sábado) PORTO
Chegada ao aeroporto do Porto. Recepção e traslado 
ao hotel. Hospedagem.

2.º Dia (Domingo) PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica no Porto, cidade de-
clarada Patrimônio Mundial, com a catedral, o Palácio da 
Bolsa, a igreja de Santa Clara, para finalizar em uma cave 
local, onde degustaremos seu mundialmente conhecido 
“vinho do Porto”. Restante do tempo livre. Hospedagem. 

3.º Dia (Segunda) PORTO-COIMBRA (120 kms)
Café da manhã. Saída para Coimbra, cidade que sedia 
uma das Universidades mais antigas da Europa e berço 
do Fado. Almoço. Tempo livre. Hospedagem. 

4.º Dia (Terça) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA (222 kms)
Café da manhã e saída para Fátima, importante centro 
de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica e 
posteriormente, continuação para Lisboa, capital de 
Portugal. Hospedagem. À noite, passeio opcional para 
assistir a um show de Fado, música típica de Portugal.
5.º Dia (Quarta) LISBOA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica a esta bela cidade situada na foz do 
rio Tejo: Bairro de Alfama, Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, etc. Tarde livre. Recomendamos uma 
excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
6.º Dia (Quinta) LISBOA-CÁCERES-SEVILHA 
(575 kms)
Café da manhã. Saída rumo à fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres. Tempo livre para conhecer sua 
Praça Mayor e o centro antigo com seu bairro medieval, 
considerado Patrimônio da Humanidade. Almoço livre. 
Continuação ate Sevilha. Jantar e hospedagem.

7.º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã visita à cidade, incluindo 
o Parque Maria Luisa, a Plaza de España, o exterior 
da imponente Catedral, a Giralda e o típico Bairro de 
Santa Cruz, com suas ruas, praças e becos estreitos. 
Opcionalmente, você terá a possibilidade de navegar 
pelo rio Guadalquivir, onde poderá desfrutar de uma 
bela panorâmica da Torre del Oro e da Expo 92; visitar 
a praça de touros da Maestranza. Almoço em restau-
rante. À noite - opcional - você pode assistir a um show 
de flamenco. Hospedagem.

17  dias

C-60172  

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo   ........................................... 2.325 $
Suplemento quarto single .............................. 790 $
Suplemento Jul./Ago./Set./Out  ...................... 115 $
Supl. saídas Abril 1, 8, 15, 22 
(Páscoa, Congressos, Feira) ............................ 115 $

• Traslado: aeroporto/hotel em Porto.
• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Porto, Lisboa, Sevilha, Fez, 

Marrakech, Rabat, Granada e Toledo.
• Café da manhã buffet diário.
• 5 almoços e 8 jantares.
• Seguro turístico.
• Visita a uma adega com degustação de vinhos.
• Passagem fast-ferry, ida/volta.
• Taxas Municipais em Porto e Lisboa.

Incluindo

8.º Dia (Sábado) SEVILHA-RONDA-COSTA DO SOL 
(190 kms)
Café da manhã. Saída pela Rota dos Povoados 
Brancos com destino Ronda. Tempo livre. Continuação 
a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.
9.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-TÂNGER (Ferry) 
(230 kms)
Café da manhã. Partida para embarque em direção a 
Tânger atravessando o Estreito de Gibraltar. Chegada 
e passeio panorâmico para conhecer os arredores de 
Tânger, Grutas de Hércules, Cabo Espartel. Jantar e 
hospedagem.
10.º Dia (Segunda) TÂNGER-VOLUBILIS-MEKNÉS-
FEZ (350 kms)
Café da manhã e saída pelo Médio Atlas, em direção 
a Volubilis para visitar suas ruínas romanas, a principal 
rota Decumanus Máximos, que começa no portão 
de Tânger e termina no Arco do Triunfo de Caracalla. 
Continuação para Meknés, uma das cidades imperiais 
que se tornou a capital de Marrocos. Visitaremos a me-
dina, a praça El-Hedim e o portão Bab Al Mansour. À 
tarde chegada a Fez. Jantar e hospedagem.
11.º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades im-
periais, capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Passeio panorâmico, palácio real e suas 7 portas ou 
Dar Al-Makhzen, medina de Fez El Bali, a mais antiga 
e maior do Marrocos, Patrimônio da Humanidade, com 
785 mesquitas, 2.000 praças, ruas e vielas. De Bab 
Boujloud à praça Es-Seffarine faremos uma viagem 
através dos séculos. Conheceremos as diferentes 
construções, guildas e uma Medersa. Almoço. Tarde 
livre. Hospedagem.

12.º Dia (Quarta) FEZ-CASABLANCA-MARRAKECH 
(545 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, capital 
econômica do país. Tempo livre para passear pela 
Corniche ou visitar a Grande Mesquita Hassan II. 
Chegada a Marrakech. Jantar e hospedagem.

13.º Dia (Quinta) MARRAKECH
Café da manhã. Visita de Marrakech, outra das cida-
des imperiais. Partimos da Mesquita Koutouia, símbolo 
da cidade, continuamos com o sumptuoso Palácio 
Bahia, bairro judeu ou Mellah passando pela praça 
da kissaría até à praça Djmaa El Fna, museu vivo e 
património cultural da Humanidade, onde contadores 
de histórias, encantadores de serpentes, malabaristas, 
dançarinos e muito mais, constituem uma autêntica 
corte de milagres. Continuamos pelo bazar e seus be-
cos cheios de oficinas, terraços para conhecer sobre 
as guildas de artesãos, carpinteiros, afiadores e uma 
farmácia berbere. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.

14.º Dia (Sexta) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital administra-
tiva do país e outra das cidades imperiais, residência 
oficial da família real. Visitaremos a Tour Hassan, uma 
mesquita inacabada com mais de 200 colunas e o 
Mausoléu de Mohamed V, construído em memória do 
sultão que conquistou a independência do país. Tarde 
livre. Jantar e hospedagem.

15.º Dia (Sábado) RABAT-TÂNGER-COSTA DO SOL 
(Ferry) (480 kms)
Café da manhã. Saída para Tânger para embarque de 
volta à Espanha. Desembarque e traslado à Costa do 
Sol. Jantar e hospedagem.

16.º Dia (Domingo) COSTA DO SOL-GRANADA* 
(180 kms)
Café da manhã. Saída com destino a Granada. Visita 
ao impressionante conjunto monumental da Alhambra 
e os jardines de Generalife. Jantar e hospedagem. 
Pela noite visita opcional a gruta do Sacromonte com 
espetáculo zambra flamenca.

17.º Dia (Segunda) GRANADA-TOLEDO-MADRI 
(446 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade Imperial de 
Toledo, berço de civilizações. Almoço. Visita panorâ-
mica do Mirador del Valle e passeio pela parte antiga 

da cidade. Continuação a Madri. Chegada e fim dos 
nossos serviços.
Notas:
- Não é permitido mais de uma mala por passageiro.
- Em Marrocos, os passageiros devem passar pela alfândega com 

suas respectivas bagagens.
- Indispensável informar os dados do passaporte 72 horas antes da 

saída.
- O itinerário de Marrocos poderá ser alterado sem variar substan-

cialmente os serviços.

Hotéis previstos 

Cidade Hotel Cat.
Porto Holiday Inn Porto Gaia / Yotel Porto P
Coimbra Coimbra Affiliated by Meliá P
Lisboa Lutecia P
Sevilha Silken Al-Andalus Palace P
Costa do Sol Sol Principe (Torremolinos) P
Tânger Farah Tanger / Hilton City Center P
Fez Les Merinides P

Zalagh Parc Palace P
Marrakech Kenzi Rose Garden / Palm Plaza P
Rabat Farah Rabat P
Granada Los Ángeles P

Saídas: Sábados (25 de Março a 21 de Outubro)

Nota: Na saida de 21/Out. o pernoite é feito na Hotel Sol 
Don Pablo (Torremolinos).

Noites: Porto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.  
Sevilha 2. Costa do Sol 2. Tânger 1. Fez 2.  
Marrakech 2. Rabat 1. Granada 1. Escanea-me

*Caso a Junta de Alhambra e Generalife, em algumas datas, não conceda bilhetes para os participantes da Visita, substituiremos por uma 
visita à cidade de Granada com: Visita ao Palácio de Carlos V, Museu Arqueológico, Igreja de Santa María de la Alhambra, Capela Real e 
passeio pela cidade com a Alcaiceria (antigo mercado da seda), e a Plaza de la Catedral.
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CIDADES IMPERIAIS CIDADES IMPERIAIS

1.º Dia (Sexta) CASABLANCA
Chegada ao aeroporto Mohamed V em Casablanca. 
Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.
2.º Dia (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH  
(245 kms)
Café da manhã. . Visita panorâmica com a impressio-
nante Mesquita Hassan II, superada apenas por Meca, 
visita exterior e tempo livre. Partida para Marrakech, uma 
das cidades imperiais mais importantes. Almoço. À 
tarde, a visita começa em direção à Mesquita Koutoubia, 
antigamente usada como livraria, é o símbolo da cidade. 
Continuamos visitando o suntuoso Palácio Bahia, cons-
truído no século XIX por centenas de artesãos de Fez. 
Do bairro judeu ou Mellah e através da praça Kissaría 
chegaremos à praça Djmaa El Fna, um museu vivo 
e patrimônio cultural imaterial da Humanidade, onde 
contadores de histórias, encantadores de serpentes, 
malabaristas, dançarinos e muito mais, constituem um 
autêntico “corte dos milagres”. Continuaremos pelo 
mercado e suas ruas estreitas repletas de lojas, oficinas 
e esplanadas. Conheceremos suas guildas de carpintei-
ros, afiadores e muito mais. No final da visita, tempo livre. 
À noite, recomendamos um jantar opcional com show. 
Hospedagem.
3.º Dia (Domingo) MARRAKECH-RABAT-FEZ  
(535 kms)
Café da manhã. Partida para a capital administrativa 
do país, outra das cidades imperiais e residência ofi-
cial da família real. Visitaremos a Torre Hassan, uma 
mesquita inacabada com mais de 200 colunas e o 
Mausoléu de Mohamed V, construído em memória do 
sultão que conquistou a independência do país. À tar-
de chegada a Fez. Jantar e hospedagem.
4.º Dia (Segunda) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades im-
periais, capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Começaremos com um passeio panorâmico para ver o 
palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a ca-
minho do fascinante mundo da medina de Fez El Bali, 
a mais antiga e maior do Marrocos, com 785 mesquitas 
e mais de 2.000 praças, ruas e ruelas que representam 
uma volta labiríntica no tempo. De Bab Boujloud à 
praça Es-Seffarine faremos uma viagem através dos 
séculos, ao longo da caminhada aprenderemos como 
essas vielas estão estruturadas, diferentes construções 
que compõem as muralhas da medina, guildas de ar-

1.º Dia (Domingo) TÂNGER
Chegada ao aeroporto de Tânger. Traslado ao hotel. 
Tempo livre. Jantar e hospedagem.

2.º Dia (Segunda) TÂNGER-VOLUBILIS-MEKNÉS-
FEZ (350 kms)
Café da manhã e saída pelo Médio Atlas, em direção 
a Volubilis para visitar suas ruínas romanas, a principal 
rota Decumanus Máximos, que começa no portão 
de Tânger e termina no Arco do Triunfo de Caracalla. 
Continuação para Meknés, uma das cidades imperiais 
que se tornou a capital de Marrocos. Visitaremos a 
medina, a praça El-Hedim e o portão Bab Al Mansour. 
À tarde chegada a Fez. Jantar e hospedagem.
3.º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades impe-
riais, capital intelectual e religiosa de Marrocos. Passeio 
panorâmico, palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-
Makhzen, medina de Fez El Bali, a mais antiga e maior 
do Marrocos, Patrimônio da Humanidade, com 785 mes-
quitas, 2.000 praças, ruas e vielas. De Bab Boujloud à 
praça Es-Seffarine faremos uma viagem através dos sé-
culos. Conheceremos as diferentes construções, guildas 
e uma Medersa. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.
4.º Dia (Quarta) FEZ-CASABLANCA-MARRAKECH 
(545 kms)
Café da manhã e saída para Casablanca, capital 
econômica do país. Tempo livre para passear pela 
Corniche ou visitar a Grande Mesquita Hassan II. 
Chegada a Marrakech. Jantar e hospedagem.

5.º Dia (Quinta) MARRAKECH
Café da manhã. Visita de Marrakech, outra das cida-
des imperiais. Partimos da Mesquita Koutouia, símbolo 
da cidade, continuamos com o sumptuoso Palácio 
Bahia, bairro judeu ou Mellah passando pela praça 
da kissaría até à praça Djmaa El Fna, museu vivo e 
património cultural da Humanidade, onde contadores 
de histórias, encantadores de serpentes, malabaristas, 
dançarinos e muito mais, constituem uma autêntica 
corte de milagres. Continuamos pelo bazar e seus be-
cos cheios de oficinas, terraços para conhecer sobre 
as guildas de artesãos, carpinteiros, afiadores e uma 
farmácia berbere. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.

5  dias 7  diasNoites: Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2. Noites: Tânger 1. Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1. 

Saídas: Sextas-feiras (Todo o ano) Saídas: Domingos (Todo o ano)

Hotéis previstos 
Hotéis previstos 

• Traslados: Chegada/Casablanca. Saída/Fez
• Ônibus com WI-FI, gratuito
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Marrakech, Rabat e Fez
• Café da manhã buffet diário.
• 2 almoços e 2 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

• Traslado aeroporto/hotel e vice-versa em Tânger
• Ônibus com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Fez, Marrakech e Rabat. 
• Café da manhã buffet diário.
• 2 almoços e 4 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

6.º Dia (Sexta) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Café da manhã. Partida para Rabat, capital administra-
tiva do país e outra das cidades imperiais, residência 
oficial da família real. Visitaremos a Tour Hassan, uma 
mesquita inacabada com mais de 200 colunas e o 
Mausoléu de Mohamed V, construído em memória do 
sultão que conquistou a independência do país. Tarde 
livre. Jantar e hospedagem.
7.º Dia (Sábado) RABAT-TÂNGER
Café da manhã. Saída para Tânger*. Traslado ao aero-
porto. Fim dos serviços.
Notas: O itinerário poderá ser alterado sem variar substan-
cialmente os serviços. 
*Em caso de partidas antes das 12 h, você pode ter despe-
sas extras para transporte privado. Consultar.

Preços por pessoa USD “T” “P”
Em quarto duplo  ......................... 755 $ 935 $
Supl. quarto single ....................... 175 $ 210 $
Supl. Abril, Maio, Outubro, 
Natal (22/Dez/23-6/Jan/24) e 
Março 2024 ................................. 50 $ 60 $

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo   ........................................... 715 $

Suplemento quarto single .............................. 190 $

Supl. Abril, Maio, Outubro, Natal  
(22/Dez/23-6/Jan/24) e Março 2024 ............ 60 $

Supl. traslado de Fez a
aeroporto de Casablanca (min 2 per.) .................. 230 $

C-955 C-9707

Cidade Hotel Cat.
Casablanca Farah Casablanca / Movenpick P
Marrakech Palm Plaza P
Fez Les Merinides / Zalagh Parc Palace P

tesãos, bairro de curtidores e uma Medersa. Almoço. 
Tarde livre. Hospedagem.
5.º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
serviços.
Nota: O itinerário poderá ser alterado sem variar substancial-
mente os serviços.

Cidade Hotel “T” Hotel “P”
Tânger Farah Tanger/  

Hilton Garden Inn
Farah Tanger/ 
Hilton City Center

Fez Zalagh Parc Palace/ 
Menzeh Zalagh

Les Merinides/  
Zalagh Parc Palace

Marrakech Almas /  
Meriem

Kenzi Rose Garden / 
Palm Plaza

Rabat Farah Rabat Farah Rabat

Escanea-me Escanea-me
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CIDADES IMPERIAIS

1º Dia (Quarta) MARRAKECH
Bem-vindo ao Marrocos, o país dos contrastes. Chegada 
a Marrakech, assistência e traslado ao hotel. As chega-
das fora do horário podem incorrer em custos adicionais 
para transporte privado. Jantar e Hospedagem.

2º Dia (Quinta) MARRAKECH
Após o café da manhã, visita a Marrakech, uma das 
mais importantes cidades imperiais. A visita começa na 
Mesquita Koutouia, antigamente utilizada como livraria, 
é o símbolo da cidade. Continuaremos até o suntuoso 
Palácio Bahia, construído no século XIX por centenas 
de artesãos de Fez. Continuação do bairro judeu ou 
Mellah através da praça kissaría até a praça Djmaa El 
Fna, um museu vivo e patrimônio cultural imaterial da 
Humanidade, onde contadores de histórias, encanta-
dores de serpentes, malabaristas, dançarinos e muito 
mais, constituem uma autêntica corte dos milagres. 
Continuamos pelo mercado e seus becos cheios de 
lojas, oficinas e esplanadas para descobrir as guildas 
artesanais de carpinteiros, afiadores e uma farmácia 
berbere de remédios e produtos naturais principal-
mente de argão e derivados. Retorno à praça e tempo 
livre antes do almoço em restaurante típico. À tarde, 
recomendamos fazer atividades extras para completar 
a experiência nesta cidade única. Hospedagem.

9  dias

C-994

Saídas: Quartas-feiras (Todo o ano)

Hotéis previstos 

• Traslado aeroporto / hotel / aeroporto.
• Ônibus com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Marrakech, Rabat, 

Tânger e Fez. 
• Café da manhã buffet diário.
• 2 almoços e 6 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

3º Dia (Sexta) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Após o café da manhã partiremos para a capital 
administrativa do país, outra das cidades imperiais e 
residência oficial da família real. Rabat é uma cidade 
importante e bonita que transmite tranquilidade e ele-
gância. Na chegada, visitaremos seus pontos turísticos, 
como a Torre Hassan, uma mesquita inacabada que 
se ergue dominando a esplanada com mais de 200 
colunas e o Mausoléu de Mohamed V, construído em 
memória do sultão que conquistou a independência do 
país e no qual a guarda real, em vestido de gala colori-
do e a cavalo, guarda a entrada do monumento. Tarde 
livre para passear pela medina, Kasbah de Oudayas 
e seu passeio nas margens do rio Buregreg. Jantar e 
hospedagem.

4º Dia (Sábado) RABAT- TÂNGER (250 kms)
Após o café da manhã saída para Tânger. À chegada 
passeio panorâmico para ver os arredores da cidade, 
Grutas de Hércules, Cabo Espartel. Tempo livre. Jantar 
e hospedagem.

5º Dia (Domingo) TÂNGER
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos visitar 
Chaouen, conhecida como a cidade azul. Sem dúvida 
um dos lugares mais bonitos do país. As suas ruelas 
caiadas de azul e a sua vida na aldeia e as gentes 
da montanha tornam-a única. Não percas! Jantar e 
hospedagem.

6º Dia (Segunda) TÂNGER -VOLUBILIS-FEZ  
(300 kms)
Café da manhã e saída, pelo Atlas Médio, em direção 
a Fez. Primeira parada em Volubilis para visitar suas 
ruínas romanas, a rota principal Decumanus Máximos, 
que começa no portão de Tânger e termina no Arco do 
Triunfo de Caracalla de 217 d.C. É pavimentada e cer-
cada por casas espaçosas e decoradas. Continuação 
para Meknés, uma das cidades imperiais que se tornou 
a capital de Marrocos sob o reinado de Moulay Ismail. 
Visitaremos sua medina, sua praça El-Hedim e seu 
famoso portão Bab Al Mansour, provavelmente o mais 
bonito de Marrocos. À tarde chegada a Fez. Jantar e 
hospedagem.

7º Dia (Terça) FEZ
Café da manhã e visita à primeira das cidades impe-
riais, Fez, capital intelectual e religiosa de Marrocos. 
Começaremos com um passeio panorâmico para ver 
o palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a 
caminho do fascinante mundo da medina de Fez El 
Bali, a mais antiga e maior do Marrocos, Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO com 785 mesquitas e 
mais de 2.000 praças, ruas e becos que representam 
um labirinto de retorno no tempo. De Bab Boujloud à 
praça Es-Seffarine faremos uma viagem através dos 
séculos IX ao XIX, ao longo do caminho aprenderemos 
como essas vielas estão estruturadas, as diferentes 
construções que compõem as muralhas da medina, 
além de suas guildas de artesãos e bairros como o de 
curtidores de couro ou alfaiates para ver suas antigas 
formas de trabalhar. Visitaremos uma Medersa e termi-
naremos ao som do martelo dos ferreiros trabalhando 
o cobre como faziam centenas de anos atrás. Almoço 
em restaurante típico. Tempo livre. Hospedagem.

8º Dia (Quarta) FEZ-CASABLANCA-MARRAKECH 
(545 kms)
Café da manhã e saída para Marrakech. A jornada de 
hoje é clama. Primeira parada em Casablanca, a capi-
tal econômica do país, com tempo livre para desfrutar 
ao longo de sua famosa Corniche e visitar a Grande 
Mesquita Hassan II, cuja construção foi trabalhada por 
mais de 3.000 artesãos. A viagem de hoje nos permite 
ficar em Casablanca ou continuar até Marrakech, de-
pendendo de onde temos nosso voo de partida. Jantar 
e hospedagem.

9º Dia (Quinta) MARRAKECH
Café da manhã e traslado de saída para o aeroporto. 
Fim dos serviços.

Nota: O itinerário poderá ser alterado sem variar substancial-
mente os serviços.

Preços por pessoa USD “T” “P”
Em quarto duplo  ......................... 1.265 $ 1.450 $
Supl. quarto single ....................... 305 $ 365 $
Supl. Abril, Maio, Outubro, 
Natal (22/Dez/23-6/Jan/24) e 
Março 2024 ................................. 125 $ 140 $

Noites: Marrakech 3. Rabat 1. 
Tânger 2. Fez 2.

Cidade Hotel “T” Hotel “P”
Marrakech Almas /  

Meriem
Kenzi Rose Garden /  
Palm Plaza

Rabat Farah Rabat Farah Rabat
Tânger Farah Tanger /  

Hilton Garden Inn
Farah Tanger /  
Hilton City Center

Fez Atlas Volubilis /  
Menzeh Zalagh

Les Merinides / 
Zalagh Parc Palace

Escanea-me
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1º Dia (Sábado) MARRAKECH
Chegada ao aeroporto de Marrakech. Traslado ao hotel. 
Tempo livre. Jantar e hospedagem.

2º Dia (Domingo) MARRAKECH-TIZI N’TICHKA-
(OUARZAZATE) AIT BEN HADDOU (175 kms)
Café da manhã. Visita de Marrakech, uma das impor-
tantes cidades imperiais. A visita começa na Mesquita 
Koutouia, antigamente utilizada como livraria, é o símbolo 
da cidade. Continuaremos até o suntuoso Palácio Bahia, 
construído no século XIX por centenas de artesãos de 
Fez. Continuação do bairro judeu ou Mellah através da 
praça kissaría até a praça Djmaa El Fna, um museu vivo 
e patrimônio cultural imaterial da Humanidade, onde 
contadores de histórias, encantadores de serpentes, 
malabaristas, dançarinos e muito mais, constituem uma 
autêntica Corte dos Milagres. Continuamos pelo merca-
do e seus becos cheios de lojas, oficinas e esplanadas 
para descobrir as guildas artesanais de carpinteiros, 
afiadores e uma farmácia berbere de remédios e pro-
dutos naturais principalmente de argão e derivados. 
Ao meio-dia, saída para a região de Ouarzazate, im-
portante centro da indústria cinematográfica do país. 

8  dias Noites: Marrakech 2. Ait Ben Haddou 1. 
Merzouga 1. Arfoud 1. Fez 2. 

C-968

Aqui estão os Atlas Studios, onde vários filmes foram 
gravados. Atravessaremos o Tizi N’Tichka a 2.256 me-
tros, nas montanhas do Alto Atlas, ligando Marrakech a 
Ouarzazate e tornando-se assim o primeiro portão para 
o Saara. À tarde chegada a Ait Ben Haddou, o Kasbah 
mais famoso de Marrocos, Património da Humanidade 
pela UNESCO e um dos cenários mais utilizados por 
Hollywood. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Segunda) AIT BEN HADDOU (OUARZAZATE)-
GARGANTA DO TODRA-MERZOUGA (395 kms)
Hoje será um dia emocionante. Após o café da manhã, 
visitaremos os vales das cidades de Kelaa M’Gouna, 
famosa pelo cultivo de rosas e Boumalne du Dades, 
formada por uma grande rede de desfiladeiros ideais 

para caminhantes e alpinistas. Faremos uma parada 
para ver as Gargantas do Todra, que atingem até 300 
metros de altura. Continuação para o Sahara. A lenda 
conta “Quando uma família rica se recusou a ajudar uma 
mulher pobre e seu filho, Deus, ofendido, enterrou-os 
sob montes de areia a 50 km de Arfoud, hoje conhecido 
como as dunas de Erg Chebbi”. Jantar e hospedagem 
em hotel ou barraca entre dunas, conforme sua escolha. 
(INFORMAR AO SOLICITAR A RESERVA).

4º Dia (Terça) MERZOUGA-RISSANI-ARFOUD  
(65 kms)
Café da manhã. Possibilidade de passar a manhã 
livre no acampamento ou fazer uma excursão opcional, 
em um passeio de 4x4 pelas gigantes dunas de Erg 
Chebbi. Veremos nômades e seu estilo de vida, came-
los pastando etc. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Quarta) ARFOUD-ER RACHIDIA-IFRANE-
FEZ (420 kms)
Café da manhã e partida para Fez, atravessaremos o 
Médio Atlas e suas múltiplas paisagens. Este longo dia 
será animado pelas paisagens rochosas de Er Rich e 
palmeiras, as planícies do Médio Atlas, as florestas da 
região de Azrou e as montanhas cobertas de neve de 
Ifrane. Chegada tarde à civilização, Fez a capital religio-
sa de Marrocos. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Quinta) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades impe-
riais. Começaremos com um passeio panorâmico para 
ver o palácio real e suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen 
a caminho do fascinante mundo da medina de Fez El 
Bali, a mais antiga e maior de Marrocos, Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO com 785 mesquitas e mais 
de 2.000 praças, ruas e vielas que representam uma 
volta labiríntica no tempo. De Bab Boujloud à praça Es-
Seffarine faremos uma viagem através dos séculos IX 
ao XIX, ao longo do caminho aprenderemos como es-
sas vielas estão estruturadas, as diferentes construções 
que compõem as muralhas da medina, além de suas 
guildas de artesãos e bairros como o de curtidores 
de couro ou alfaiates para ver suas antigas formas de 
trabalhar. Visitaremos uma Medersa e terminaremos 
ao som do martelo dos ferreiros trabalhando o cobre 
como faziam centenas de anos atrás. Almoço em res-
taurante típico. À tarde, recomendamos uma excursão 
opcional a Meknés, a última das cidades imperiais. 
Hospedagem.

7º Dia (Sexta) FEZ-RABAT-MARRAKECH (540 kms)
Café da manhã e saída para a capital administrativa do 
país, outra das cidades imperiais e residência oficial da 
família real. Rabat é uma cidade importante e bonita que 
transmite tranquilidade e elegância. Visitaremos seus 
pontos turísticos como a Torre Hassan, uma mesquita in-
acabada que se ergue dominando a esplanada com mais 
de 200 colunas, e o Mausoléu de Mohamed V, construído 
em memória do sultão que conquistou a independência 
do país e no qual a guarda real , em vestido de gala co-
lorido, guarda a entrada do monumento a cavalo. À tarde 
chegada a Marrakech. Jantar e hospedagem.

8º Dia (Sábado) MARRAKECH
Café da manhã. À hora indicada, traslado para o aero-
porto. fim dos serviços.

Nota: O itinerário poderá ser alterado sem variar substancial-
mente os serviços.

Preços por pessoa USD “T” “P”
Em quarto duplo  ......................... 930 $ 1.010 $
Supl. quarto single ....................... 265 $ 350 $
Supl. Abril, Maio, Outubro, 
Natal (22/Dez/23-6/Jan/24) e 
Março 2024 ................................. 25 $ 85 $

SUL IMPERIAL
Escanea-me

Saídas: Sábados (Todo o ano)

Hotéis previstos 

• Traslado de chegada/saída do aeroporto em Marrakech.
• Ônibus com WI-FI grátis.
• Visitas com guia local.
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 6 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

Cidade Hotel “T” Hotel “P”
Marrakech Almas Palm Plaza
Ait Ben Haddou Riad Maktoub Riad Maktoub
Merzouga Kasbah Azalay Xaluca Tombouctou
Arfoud Xaluca Maadid / 

Chergui
Xaluca Maadid /  
Chergui

Fez Atlas Volubilis/
Menzeh Zalagh

Les Merinides / 
Zalagh Parc Palace



Marrakech

Ouarzazate

Ait Ben Haddou

Merzouga

Arfoud 
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SAARA

1º Dia (Sábado) MARRAKECH
Chegada ao aeroporto de Marrakech. Traslado ao hotel. 
Tempo livre. Jantar e hospedagem.

2º Dia (Domingo) MARRAKECH-TIZI N’TICHKA-
(OUARZAZATE) AIT BEN HADDOU (175 kms)
Café da manhã. Visita de uma das mais importantes ci-
dades imperiais. A visita começa na Mesquita Koutouia, 
antigamente utilizada como livraria, é o símbolo da 
cidade. Continuaremos até o suntuoso Palácio Bahia, 
construído no século XIX por centenas de artesãos de 
Fez. Continuação do bairro judeu ou Mellah através da 
praça kissaría até a praça Djmaa El Fna, um museu vivo 
e patrimônio cultural imaterial da Humanidade, onde 
contadores de histórias, encantadores de serpentes, 
malabaristas, dançarinos e muito mais, constituem uma 
autêntica corte de milagres Continuamos pelo mercado 
e seus becos cheios de lojas, oficinas e esplanadas 
para descobrir as guildas artesanais de carpinteiros, 
afiadores e uma farmácia berbere de remédios e pro-

8  dias Noites: Marrakech 3. Ait Ben Haddou 1. 
Merzouga 1. Arfoud 1. Ouarzazate 1. 

C-9608

dutos naturais principalmente de argão e derivados. 
Ao meio-dia, saída para a região de Ouarzazate, im-
portante centro da indústria cinematográfica do país. 
Aqui estão os Atlas Studios, onde vários filmes foram 
gravados. Atravessaremos o Tizi N’Tichka a 2.256 me-
tros, nas montanhas do Alto Atlas, ligando Marrakech a 
Ouarzazate e tornando-se assim o primeiro portão para 
o Saara. À tarde chegada a Ait ben Haddou, o Kasbah 
mais famoso de Marrocos, Património da Humanidade 
pela UNESCO e um dos cenários mais utilizados em 
Hollywood. Tempo livre. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Segunda) AIT BEN HADDOU (OUARZAZATE)-
TODRA GORGES-MERZOUGA (395 kms)
Hoje será um dia emocionante. Após o café da manhã, 
visitaremos os vales das cidades de Kelaa M’Gouna, 
famosas pelo cultivo de rosas e Boumalne du Dades, 
formada por uma grande rede de desfiladeiros ideais 
para caminhantes e alpinistas. Faremos uma parada 
para ver as Gargantas do Todra, que atingem até 300 
metros de altura. Parada para almoço livre e conti-
nuação para o Saara. A lenda conta “Quando uma 
família rica se recusou a ajudar uma mulher pobre e seu 
filho, Deus, ofendido, enterrou-os sob montes de areia 
a 50 km de Arfoud, hoje conhecido como as dunas de 
Erg Chebbi”. Jantar e hospedagem em hotel ou barra-
ca entre dunas, conforme sua escolha. (INFORMAR AO 
SOLICITAR A RESERVA).

4º Dia (Terça) MERZOUGA-RISSANI-ARFOUD (65 kms)
Café da manhã. Possibilidade de passar a manhã livre 
no acampamento ou fazer uma excursão opcional com 
um passeio em veículo 4x4 pelas gigantes dunas de 
Erg Chebbi, onde veremos nômades e seu estilo de 
vida, camelos pastando, etc. Continuação para Arfoud. 
Jantar e hospedagem.

5º Dia (Quarta) ARFOUD-ALNIF-AGDZ-
OUARZAZATE (350 kms)
Café da manhã. Da saída do hotel passaremos por um 
mar de tamareiras, mais de 1,5 milhão. O Vale do Draa 
se estende por 200 km, dando sustento a toda a região. 
Graças ao rio Draa, que dá nome ao vale, encontramos 
zonas muito férteis ricas em cereais, legumes, henna 
e árvores frutíferas. O Vale do Draa é o segundo da 
África, atrás do Nilo, e ainda esconde Kasbahs e vila-
rejos em seu interior. Chegada a Ouarzazate. Jantar e 
hospedagem.

6º Dia (Quinta) OUARZAZATE-TIZI N’TICHKA-
MARRAKECH
Café da manhã. Visita ao Estúdios Atlas, aqui veremos 
cenários em que foram rodados filmes famosos e nos 
sentiremos como verdadeiros atores. Ouarzazate é 
um importante centro para a indústria cinematográfica 
do país, onde foram filmados, desde A Jóia do Nilo, 
Lawrence da Arábia, Kundun, Gladiador ou o Reino 
dos Céus, Asterix e Obelix... entre muitos outros. Visita 
panorâmica de Ouarzazate até sua medina, passeio a 

pé por suas vielas e visita ao Kasbah de Taourirt, antiga 
residência do Paxá da cidade. Partida para Marrakech. 
Jantar e hospedagem.

7º Dia (Sexta) MARRAKECH
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos descansar 
e fazer alguma atividade opcional ao seu gosto, como 
experimentar um tradicional hammam, ou um passeio 
ao pôr do sol em carruagens puxadas por cavalos 
ou um jantar-show. Neste último caso, o almoço no 
hotel pode ser incluído para que seu jantar seja livre. 
Hospedagem.

8º Dia (Sábado) MARRAKECH
Café da manhã. À hora indicada, traslado para o aero-
porto. Fim dos serviços.

Nota: O itinerário pode ser modificado sem alterar substan-
cialmente os serviços.

Saídas: Sábados (Todo o ano)

Hotéis previstos 

• Traslado de chegada/saída do aeroporto em Marrakech.
• Ônibus com WI-FI grátis.
• Visitas com guia local.
• Café da manhã buffet diário.
• 1 almoço e 6 jantares.
• Seguro turístico. 

Incluindo

Preços por pessoa USD “T” “P”
Em quarto duplo  ......................... 1.135 $ 1.370 $
Supl. quarto single ....................... 230 $ 355 $
Supl. Abril, Maio, Outubro, 
Natal (22/Dez/23-6/Jan/24) e 
Março 2024 ................................. 20 $ 135 $

Escanea-me

Cidade Hotel “T” Hotel “P”
Marrakech Almas Palm Plaza
Ait Ben Haddou Riad Maktoub Riad Maktoub
Merzouga Kasbah Azalay Xaluca Tombouctou
Arfoud Xaluca Maadid / 

Chergui
Xaluca Maadid /  
Chergui

Ouarzazate Club Hanane /  
Oscar by Atlas Studios

Le Berbere Palace
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DUNAS E KASBAHS

1º Dia (Sexta) MARRAKECH
Chegada ao aeroporto de Marrakech. Traslado ao hotel. 
Tempo livre. Jantar e hospedagem.

2º Dia (Sábado) MARRAKECH
Café da manhã. Manhã livre. Almoço em restaurante 
típico. À tarde, a visita começa em direção à Mesquita 
Koutouia, antigamente usada como livraria, é o símbolo 
da cidade. Seguimos para o suntuoso Palácio Bahia, 
construído no século XIX por centenas de artesãos 
de Fez. Do bairro judeu ou Mellah e através da praça 
Kissaría chegaremos à praça Djmaa El Fna, um museu 
vivo e patrimônio cultural imaterial da Humanidade, on-
de contadores de histórias, encantadores de serpentes, 
malabaristas, dançarinos e muito mais, constituem um 
autêntico “corte dos milagres”. Entramos no mercado 
e suas ruas estreitas cheias de lojas, oficinas e espla-
nadas. Conheceremos suas guildas de carpinteiros, 
amoladores, sapateiros e muito mais. No final da visita, 
tempo livre. À noite você pode ter um jantar opcional 
com show. Hospedagem.

3º Dia (Domingo) MARRAKECH-TIZI N’TICHKA-
(OUARZAZATE) AIT BEN HADDOU (175 kms)
Café da manhã. Manhã livre. Partida para Ait Ben 
Haddou através do Tizi N’Tichka a 2.256 metros, 
nas montanhas do Alto Atlas, ligando Marrakech a 
Ouarzazate e tornando-se assim o primeiro portão 
para o Saara. À tarde, visita ao Kasbah mais famoso 
de Marrocos, Património Mundial da UNESCO e um 
dos cenários mais utilizados em Hollywood. Jantar e 
hospedagem.

4º Dia (Segunda) AIT BEN HADDOU 
(OUARZAZATE)-TODRA -MERZOUGA (395 kms)
Hoje será um dia emocionante. Após o café da manhã, 
visitaremos os vales das cidades de Kelaa M’Gouna, 
famosas pelo cultivo de rosas e Boumalne du Dades, 
formada por uma grande rede de desfiladeiros ideais 
para caminhantes e alpinistas. Faremos uma parada 
para ver as Gargantas do Todra, que atingem até 300 
metros de altura. Continuação para o Sahara. A lenda 
conta “Quando uma família rica se recusou a ajudar uma 
mulher pobre e seu filho, Deus, ofendido, enterrou-os 
sob montes de areia a 50 km de Arfoud, hoje conhecido 

10  dias Noites: Marrakech 2. Ait Ben Haddou 1. 
Merzouga 1. Arfoud 1. Fez 2. Tânger 2.

C-9510

como as dunas de Erg Chebbi”. Jantar e hospedagem 
em hotel ou barraca entre dunas, conforme sua escolha. 
(INFORMAR AO SOLICITAR A RESERVA).

5º Dia (Terça) MERZOUGA-RISSANI-ARFOUD (65 kms)
Café da manhã. Possibilidade de passar a manhã livre 
no acampamento ou fazer uma excursão opcional, em 
um passeio em veículo 4x4, pelas gigantes dunas de 
Erg Chebbi. Ao longo da manhã o sol desenha som-
bras e cores diferentes sobre elas. Veremos nômades 
e seu estilo de vida, camelos pastando e visitaremos 
os músicos de Khamlia. Retorno ao hotel para conti-
nuar a rota para Arfoud. Resto da tarde livre. Jantar e 
hospedagem.

6º Dia (Quarta) ARFOUD-ER RACHIDIA-IFRANE-
FEZ (420 kms)
Café da manhã. Partida em direção a Fez, atravessa-
remos o Médio Atlas e suas múltiplas paisagens. Este 
longo dia será animado pelas paisagens rochosas de 
Er Rich e palmeirais, as planícies do Médio Atlas, os 
bosques da região de Azrou e as montanhas cobertas 
de neve de Ifrane. Chegada tarde à civilização, Fez, a 
capital religiosa de Marrocos. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Quinta) FEZ
Café da manhã. Visita da primeira das cidades imperiais, 
Fez, a capital intelectual de Marrocos. Começaremos 
com um passeio panorâmico para ver o palácio real e 
suas 7 portas ou Dar Al-Makhzen a caminho do fasci-
nante mundo da medina de Fez El Bali, a mais antiga 
e maior de Marrocos, Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO com 785 mesquitas e mais de 2.000 praças, 
ruas e vielas que representam uma volta labiríntica no 
tempo. De Bab Boujloud à praça Es-Seffarine faremos 
uma viagem através dos séculos IX ao XIX, ao longo 
do caminho aprenderemos como essas vielas estão es-

truturadas, as diferentes construções que compõem as 
muralhas da medina, além de suas guildas de artesãos 
e bairros como o de curtidores de couro ou alfaiates 
para ver suas antigas formas de trabalhar. Visitaremos 
uma Medersa e terminaremos ao som do martelo dos 
ferreiros trabalhando o cobre como faziam centenas de 
anos atrás. Almoço em restaurante típico. À tarde, reco-
mendamos uma excursão opcional a Meknés, a última 
das cidades imperiais. Hospedagem.

8º Dia (Sexta) FEZ-RABAT-TÂNGER (465 kms)
Café da manhã e saída para a capital administrativa 
do país, outra das cidades imperiais e residência oficial 
da família real. Rabat é uma cidade importante e bonita 
que transmite tranquilidade e elegância. Visitaremos 
seus pontos turísticos como a Torre Hassan, uma mes-
quita inacabada que se ergue dominando a esplanada 
com mais de 200 colunas, e o Mausoléu de Mohamed 
V, construído em memória do sultão que conquistou a 
independência do país e no qual a guarda real , em 
vestidos de gala coloridos e a cavalo, guardam a en-
trada do monumento. À tarde continuação para Tânger. 
Jantar e hospedagem.

9º Dia (Sábado) TÂNGER-TETOUAN/CHAOUEN-
TÂNGER (240 kms)
Após o café da manhã, visitaremos a cidade de 
Tetouan, conhecida como “a pomba branca”, visitare-
mos locais de interesse como a praça Moulay El Mehdi 
e a Ensanche espanhol até à praça Hassan II, onde 
está localizado o Palácio Real. Continuação pelo bairro 

a Luneta e pelo bairro judeu e terminaremos pela sua 
medina, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO 
até a entrada de Bab Okla. Continuação da rota para 
Chaouen. Na chegada, caminharemos por suas ruelas 
brancas caiadas de azul, seus recantos e história até 
chegarmos à praça Outta El Hammam, onde teremos 
tempo livre. Retorno a Tânger à tarde. Jantar e hos-
pedagem.

10º Dia (Domingo) TÂNGER
Café da manhã. À hora indicada, traslado para o aero-
porto. Fim dos serviços.

Nota: O itinerário pode ser modificado sem alterar substan-
cialmente os serviços.

Saídas: Sextas-feiras (Todo o ano)

Hotéis previstos 

• Traslados de chegada/saída do aeroporto.
• Ônibus com WI-FI, gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visitas com guia local.
• Café da manhã buffet diário.
• 2 almoços e 7 jantares.
• Seguro turístico.

Incluindo

Preços por pessoa USD “T” “P”
Em quarto duplo .......................... 1.275 $ 1.410 $
Supl. quarto single ....................... 355 $ 470 $
Supl. Abril, Maio, Outubro, 
Natal (22/Dez/23-6/Jan/24) e 
Março 2024 ................................. 95 $ 145 $

Escanea-me

Cidade Hotel “T” Hotel “P”
Marrakech Almas Palm Plaza

Ait Ben Haddou Riad Maktoub Riad Maktoub

Merzouga Kasbah Azalay Xaluca Tombouctou

Arfoud Xaluca Maadid / 
Chergui

Xaluca Maadid /  
Chergui

Fez Atlas Volubilis/
Menzeh Zalagh

Les Merinides / 
Zalagh Parc Palace

Tânger Farah Tanger /  
Hilton Garden Inn

Farah Tanger /  
Hilton City Center



CONDIÇÕES 
GERAIS

RESUMO 
DAS 

PREÇOS
O preço da viagem combinada inclui: Transporte conforme itinerário. Hospedagem e/ou regime alimentar de acordo com o sistema contratado em cada caso nos hotéis 
ou estabelecimentos escolhidos, ou em outros similares no caso de substituição, uma vez que os hotéis publicados neste folheto são meramente a título informativo. Os 
cafés da manhãs inclusos serão de “tipo continental”. Taxas ou impostos dos estabelecimentos hoteleiros e os impostos indiretos (I.V.A., I.G.I.C.) quando estes forem 
aplicáveis. Assistência técnica durante a viagem, quando este serviço estiver especificamente incluso. O preço da viagem combinada foi calculado tendo como base 
os tipos de câmbio, as tarifas de transporte, os custos de combustível, taxas e impostos aplicáveis na data de edição deste programa/folheto. O preço da viagem 
combinada não inclui vistos, taxas de aeroporto e/ou taxas de entrada e saída, certificados de vacinação, “extras”, tais como café, vinho, bebidas alcoólicas, água 
mineral, regimes alimentares especiais, serviços de lavar e passar roupa, serviços opcionais de hotel, e, em geral, quaisquer serviços ou prestações que não estejam 
expressamente incluídas no Folheto.
FORMA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÕES E REEMBOLSOS
No ato da inscrição, a Agência irá solicitar, mediante recibo ou comprovante, um depósito equivalente a 40% do valor total da viagem contratada, sendo que nenhuma 
reserva será confirmada enquanto este pagamento não for efetuado. Os 60% restantes devem ser quitados pelo menos sete dias antes da data de saída. No caso de 
proceder a qualquer tipo de reembolso, por qualquer motivo, os mesmos serão sempre formalizados por meio da Agência Varejista onde a inscrição foi feita, sendo que 
não haverá reembolsos por serviços não utilizados voluntariamente pelo consumidor.
CANCELAMENTOS
A qualquer momento, o usuário ou consumidor pode desistir dos serviços solicitados ou contratados, tendo direito à devolução da quantia que pagou, seja ela 
correspondente ao preço total ou ao depósito acima mencionado, mas deverá indenizar a Agência conforme os critérios indicados a seguir:
1. Taxas de administração, mais despesas de cancelamento, se houver. 
2. Uma multa equivalente a 5% do valor total da viagem, se o cancelamento for efetuado de 15 a 11 dias antes da data de início da viagem; 15%, entre 10 e 3 dias e 
25%, dentro das 48 horas que antecedem a saída. Se não comparecer no momento da saída, o consumidor ou usuário deverá pagar o valor total da viagem.
Para a realização da Viagem Combinada é necessário reunir um mínimo de 12 passageiros. O circuito poderá sair sem guia acompanhante, e sim com um experto chofer 
conhecedor das rotas. Se este mínimo não for atingido, a viagem será automaticamente cancelada, fato que será notificado por escrito ao consumidor, pelo menos 20 
dias antes da data prevista de saída, sendo que, nesses casos, não haverá direito a nenhum tipo de indenização. 
HOSPEDAGEM
A categoria dos hotéis inclusos corresponde à sua classificação oficial, de acordo com a legislação em vigor na Espanha, Portugal e Marrocos. Os quartos previstos 
são duplos e com banheiro privativo. No caso em que, por qualquer razão, seja preciso fazer alguma alteração, a Operadora reserva-se o direito de substituir qualquer 
dos hotéis previstos por outros de categoria similar.
Os hotéis oferecidos como previstos são aqueles que correspondem aos nossos bloqueios, negociações e acordos firmados no momento da publicação do nosso folheto. Uma vez esgotado por efeito da venda diária, 
procederemos à adaptação e oferta do produto de acordo com a disponibilidade e possibilidades da Hotelaria relacionadas com a proposta inicial.

BAGAGENS
A bagagem e demais pertencer pessoais do usuário não são objeto do contrato de Viagem Combinada e, para todos os efeitos, no que diz respeito ao transporte 
terrestre, subentende-se que o passageiro deve conservar sempre consigo sua bagagem e demais itens pessoais, seja qual for a parte do veículo onde estiverem 
acomodados, e que são transportados pelo usuário por sua conta e risco. Devido à capacidade limitada dos ônibus, é permitido o transporte máximo de uma mala (no 
máx. 20 kg) e uma bagagem de mão por pessoa.
SEGURO
Estas Viagens Combinadas contam com a cobertura do seguro de acidentes. Os consumidores recebem as informações relativas à cobertura.
RESPONSABILIDADE
A organização das viagens que fazem parte deste folheto foi realizada por TRANSVIA MADRID, S.L. CIF. B-12054730.  Licença Título CV Mm 1896-V.
As condições da viagem estão sujeitas às disposições do Livro IV do Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro de 2007 e demais disposições vigentes. As 
partes contratantes submetem-se expressamente à jurisdição e competência dos Tribunais espanhóis.
IMPORTANTE
Ao contratar a viagem, o passageiro reconhece e aceita as condições e regulamentos acima especificados. Para mais informações e detalhes, sugerimos que você leia 
a Condições Gerais e erratas, que são publicadas em nosso site www.vpttours.com
VALIDADE
A validade do presente folheto será de 15 de Março 2023 a 31 de Março 2024. No entanto, sempre que sejam comunicadas ao consumidor antes da celebração do 
contrato, ou sejam acordadas entre as partes, serão válidas quaisquer modificações nestas informações. 
Data de Edição. Janeiro 2023.

Viaje protegido com o seguro incluído de VIAGENS PARA TODOS, 
a proteção essencial que precisa.

Seguros planifi cados pela

Assegura a sua viagem 

Para um extra de tranquilidade, expanda as coberturas com o seguro opcional.

Válido para viagens 
ao redor do mundo 

27 causas de cancelamento 
garantidas

Inclui cancelamento 
por positivo em COVID-19

Assistência

1. Despesas médicas ou cirúrgicas em decorrência de doença ou acidente:

• Espanha 600 € 1.000 €

• Europa y países da costa do Mediterrâneo 3.000 € 6.000 €

• Restante do mundo 3.000 € 12.000 €

• Despesas odontológicas urgentes 50 € 100 €

2. Repatriação ou transporte de feridos ou doentes Ilimitado Ilimitado

3. Repatriação ou transporte de um acompanhante Ilimitado Ilimitado

4. Deslocação de um acompanhante em caso de hospitalização superior a 5 dias:

• Gastos de viagem Ilimitado Ilimitado

• Gastos de estadia 310 € 500 €

5. Prolongamento de estadia em hotel por prescrição médica 310 € 500 €

6. Repatriação ou traslado do Segurado falecido Ilimitado Ilimitado

7. Retorno antecipado por falecimento de um familiar Ilimitado Ilimitado

8. Retorno antecipado de um familiar em caso de hospitalização superior a 5 dias Ilimitado Ilimitado

9. Transmissão de mensagens urgentes Incluido Incluido

Bagagens

10. Roubo e danos materiais ou perda de bagagens 151 € 300 €

11. Busca, localização e envio de bagagem extraviada - Incluido

12. Atraso de mais de 12 horas na entrega da bagagem despachada 16 € 30 €

Cancelamento

13. Despesas de cancelamento de viagem - 1.500 €

14. Reembolso por férias não desfrutadas - 500 €

Acidentes

15. Morte ou Invalidez decorrente de acidente 24 horas 6.000 € 6.000 €

Responsabilidade Civil

16. Seguro de Responsabilidad Civil pessoal 30.000 € 30.000 €

RESUMO DE COBERTURAS E LIMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZAÇÃO INCLUSÃO OPCIONAL

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a dispo-
sición del cliente en VIAJES PARA TODOS, en InterMundial XXI,  S.L.U.,  con  domicilio  social  en  la  C/  Irún,  7,  Madrid.  Inscrita  en  
el  R.M.  de  Madrid,  hoja  M  180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº 
J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 M S R P.  

Seguro de Inclusão: a repatriação do Segurado deve ser até ao ponto de parti-
da do circuito e não até ao local de origem do passageiro segurado.

Seguro Opcional:

» A repatriação do Segurado será até a residência habitual do Segurado.

» Se o domicílio habitual do Segurado está no estrangeiro, a garantia de 
despesas médicas ou cirúrgicas por doença ou acidente é o acidente no 
seu país de origem.

Preço por pessoa

Até 32 dias

105$

27 

Caso ocorra alguma circunstância coberta pelo seguro, comunique o fato 
imediatamente ao Centro de Assistência 24 horas:

• Ligação local: (Espanha) 902 100 918 / 91 594 94 02
• Ligação internacional: +34 91 594 94 02

É imprescindível informar o sinistro por telefone para garantir o direito às 
prestações da apólice.

El Asegurado deberá indicar:
• Seu nome.
• O nº da apólice indicado no certifi cado.
• Lugar e nº do telefone do lugar onde se encontra.
• Descrição do problema ocorrido.

INSTRUÇÕES A SEREM SEGUIDAS EM CASO DE SINISTRO

Nº 56-0036363 Nº 56-0036364 

66

SEGURO DE VIAGENS



Nosso Site 
a seu serviço

Consulte nossos 
programas

Confirmação 
imediata

WI-FI gratuito
no ônibus

Informação e reservas

Circuitos

ESPANHA
Portugal e Marrocos

2023-2024

Suas melhores experiências de viagem

SAINDO DE:          MADRI          BARCELONA          COSTA DO SOL          SANTIAGO DE COMPOSTELA          PORTUGAL (LISBOA E PORTO)          MARROCOS




