PACOTE – PORTUGAL E ANDALUZIA COMPLETA!
Período da viagem: de 28 de ABRIL a 11 de MAIO

BLOQUEIO – PORTUGAL – ESPANHA
O PACOTE INCLUI:


Passagem aérea TAP Linhas Aéreas Porto Alegre / Madri / Porto Alegre com franquia de
23 kilos;
 Traslado de chegada privativo com assistência em Madri;
 02 noites em Madri com café da manha;
 Guia acompanhante em guia espanhol e português desde o dia 03 até o dia
 02 noites em Porto com café da manha;
 01 noite em Fátima com café da manha;
 02 noites em Lisboa com café da manha;
 01 noite em Córdoba com meia pensão (café e jantar);
 02 noites em Sevilha com meia pensão (café e jantar);
 01 noite em Costa do Sol com meia pensão (café e jantar);
 01 noite em Granada com meia pensão (café e jantar);
 Visita a Toledo;
 Traslado privativo de saída em Madri com assistência;
 Seguro Viagem SEGURO GTA para menores de 75 anos com cobertura de 55 mil;
 Assistência de nosso operador local;

ITINERARIO AÉREO:
Cia

Voo

Saída

Chegada

Origem

Destino

118

28 Abr 19:45

29 Abr 10:30

PORTO ALEGRE (POA)

LISBOA (LIS)

1028

29 Abr 13:15

29 Abr 15:30

LISBOA (LIS)

MADRID (MAD)

1023

11 Mai 07:25

11 Mai 07:45

MADRID (MAD)

LISBOA (LIS)

117

11 Mai 10:55

11 Mai 18:15

LISBOA (LIS)

PORTO ALEGRE (POA)

ITINERARIO DIA A DIA
1° DIA 28/04 – PORTO ALEGRE / MADRI
Apresentação no Aeroporto para embarque com no mínimo 03 horas de antecedência no vôo
com destino a Madri.
2º DIA 29/04 - MADRI
Chegada a Madri. Logo dos tramites de alfândega obrigatório faremos o traslado para o hotel
na capital espanhola, com assistência em fala portuguesa. Hospedagem.
3º DIA 30/04 – MADRI – AVILA –SALAMANCA - PORTO
Após o café da manha, partiremos rumo a ponto de partida da excursão. Partida às 08:30 h.
em direção a Ávila, uma cidade que preserva sua muralha medieval. Breve parada para
conhecer o complexo e a cidade antiga murada. Continuação para Salamanca. Tempo livre
nesta cidade universitária Patrimônio da Humanidade de grande riqueza arquitetônica e
artística e saída para a fronteira portuguesa até chegar ao Porto. Hospedagem.
4º DIA 01/05 - PORTO
Café da manhã no hotel. De manhã, um passeio panorâmico desta cidade declarada
Patrimônio da Humanidade, onde contemplaremos a Catedral, o edifício da Bolsa de Valores, a
Igreja de Santa Clara. Tarde livre. Possibilidade de fazer uma visita opcional a algumas
vinícolas famosas com degustação do mundialmente famoso "vinho do Porto". Hospedagem.
5º DIA 02/05 – PORTO – COIMBRA – FATIMA
Café da manha. Partida para Coimbra, sede de uma das mais antigas universidades da Europa
e berço do Fado. Tempo livre. Continuação para Fátima. Centro da Fé Cristã e Santuário
Mundial da Peregrinação, com a sua impressionante Basílica e Cova da Iria, onde a Virgem
Maria apareceu. A Capela das Aparições, coração do santuário, com os túmulos dos três
pastorzinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. À noite possibilidade de assistir a procissão de velas.
Hospedagem.
6º DIA 03/05 – FATIMA – LISBOA
Café da manhã no hotel. Dia livre em Fátima para atividades pessoais. Centro de Fé Cristã e
Santuário de Peregrinação Mundial com sua impressionante Basílica e Cova da Iria, onde a
Virgem Maria apareceu. A Capela das Aparições, coração do santuário, com os túmulos dos
três pastorzinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. No final do dia voltaremos a Lisboa passando
pela colorida região agrícola. Chegada e acomodação no hotel.
7º DIA 04/05 – LISBOA
Café da manhã no hotel. Pela manhã visita da cidade, anteriormente conhecida como Olissipo,

passeio pelas suas principais praças e avenidas, Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos,
Museu das Carruagens, Monumento aos Descobrimentos, Praça Marquês de Pombal, Avenida
da Liberdade. Tarde livre para descobrir os cantos nostálgicos do bairro de Alfama, antiga
cidade agrupada junto ao seu castelo com os seus edifícios antigos em estreita e retorcida
"rua" cheia de cor e abrigando as verdadeiras "tavernas" onde o fado soa como um passado
perdido. Hospedagem.
8º DIA 05/05 – LISBOA – CACERES – CORDOBA
Café da manhã no hotel. Partida às 07:30 h. para Cáceres, uma cidade Patrimônio da
Humanidade, mistura arquitetônica do Renascimento Românico, Islâmico, Gótico e Italiano.
Percorreremos a cidade antiga, o bairro medieval e a Plaza Mayor. Continue para o sul em
direção a Córdoba, na última capital do califado. Jantar e pernoite no hotel.
9º DIA 06/05 – CÓRDOBA – SEVILHA
Café da manhã no hotel. Visite a impressionante Mesquita / Catedral que irá relaxar nossa
mente e nos encorajar a caminhar pelas ruas estreitas do Bairro Judeu. Então, depois de uma
curta viagem de cerca de duas horas, chegada em Sevilha. Jantar e pernoite no hotel.
10º DIA 07/05 –SEVILHA
Café da manhã no hotel. Na parte da manhã monumental e panorâmica da cidade - a Catedral
de fora, a segunda maior do mundo católico depois de São Pedro, em Roma. Típico Barrio de
Santa Cruz, cenário natural de "Carmen", bem como o lugar onde o mito de "Don Juan" se
desenvolveu. María Luisa Park e Plaza de España. - Tarde livre para descobrir diferentes
perspectivas e sabores específicos desta cidade ativa cheia de luz. Jantar e pernoite no hotel.
Visita opcional de um espetáculo de flamenco.
11º DIA 08/05 – SEVILHA – COSTA DO SOL
Café da manhã no hotel. Após o café, siga para o sul ao longo da rota das Aldeias Brancas em
direção a Ronda; tempo livre para admirar esta cidade de origem celta com uma vista
maravilhosa do vale e da montanha. Na parte da tarde continue a uma das áreas mais
modernas e importantes de interesse turístico internacional, a Costa del Sol. Jantar e pernoite
no hotel.
12º DIA 09/05 – COSTA DO SOL – GRANADA
Café da manhã no hotel. Partida para Granada e seu incrível e incrível ambiente monumental,
último baluarte do Reino Nazário de Granada até 1492. Visite o mundialmente famoso conjunto
da Alhambra e os Jardins Generalife,fontes, jardins, pátios que com suas vistas e sons
inspiraram autores como W. Irving em seus "Contos da Alhambra". Resto da tarde livre. Jantar
e pernoite no hotel. À noite, opcionalmente, Zambra Flamenca show no bairro Sacromonte.
13º DIA 10/05 – GRANADA – TOLEDO – MADRI
Café da manhã no hotel. Saia para o norte, onde sobe, sob o céu de Castela e rodeado pelo rio
Tejo, a impressionante Cidade Imperial de Toledo - Patrimônio Mundial e berço de civilizações
- onde coexistiam as três culturas, cristãos, muçulmanos e judeus. Extrato da arte, história e
espiritualidade do país toda a cidade é um Monumento Nacional. Visita interessante dos
monumentos mais importantes, suas ruas estreitas e a técnica de Damascene (incrustação de
metais preciosos em aço). Continuação para Madrid. Chegada e hospedagem.
14º DIA 11/05 – MADRI
Café da manhã no hotel. Em horário combinado traslado de retorno para o Brasil.
Fim de serviços.

VALORES DE PACOTE

ROTEIRO

CATEGORIA

VALOR P/PESSSOA
EM INDIVIDUAL

VALOR P/PESSSOA
EM DUPLO

VALOR P/PESSSOA
EM TRIPLO

PORTUGAL E
ANDALUZIA
COD J-PA6D

TURISTICA

BASE: USD 3950.00
ENTRADA R$ 3150 +
9X R$ 1380.00

BASE: USD 3400.00
ENTRADA R$ 2700 +
9X R$ 1190.00

BASE: USD 3160.00
ENTRADA R$ 2500 +
9X R$ 1100.00

Acrescentar USD 330.00 de taxas de embarque por pessoa.

IMPORTANTE:
** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às
11hrs.
*** Valores base ao cambio de 3,95 do dia 11/10/2018
Forma de pagamento:
- A vista 4% de desconto
- Entrada de 20% + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster.
- Entrada de 20% + 08x no boleto bancário ( sujeito a aprovação bancaria).

Documentos:


Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de
conservação.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos,

