
Validade
Desde Abril del 2019 hasta março del 2020 (Quarta-Feira)
Percurso PORTUGAL: 3 Nts Lisboa

ESPAÑA: Merida , 3 Nts Madrid

8 DIAS 2 Refeições

Ver mapa de recorrido

LISBOA E MADRI - ST9032

Saídas

Del 03/04/2019 al 25/03/2020 ( Quarta-Feira )

ITINERÁRIO

Dia 1: BRASIL - LISBOA (H)

Saída da cidade de origem em vôo com destino a Europa.

Dia 2: LISBOA (MP)

Chegada em Lisboa e traslado ao hotel. Restante do dia livre para apreciar as suas praças e os seus bairros. Jantar e
Acomodação.

Dia 3: LISBOA (AD)

Café da manhã. Visita panorâmica: Travessia da Ponte Pênsil 25 de Abril, o Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de
Belém, o Monumento aos descobridores, as Praças do Comércio, do Rossio e de Marquês do Pombal, etc. Tarde
livre à sua disposição com possibilidade de realizar (opc) uma excursão a Sintra, onde visitaremos o interior do
Palácio Nacional. Posteriormente nos dirigiremos ao Cabo da Roca (ponto mais ocidental do continente europeu)
para continuar a Cascais, mescla de tradicional porto pesqueiro e estação balneária. Tempo livre e continuação a
Estoril, conhecido pelo seu cassino. Regresso a Lisboa. Pela noite (opc) realizaremos um passeio noturno pela
cidade iluminada, assistindo a um típico espetáculo de fados com jantar incluído. Acomodação.

Dia 4: LISBOA (OPCIONAL A FATIMA E OBIDOS) (AD)
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Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma excursão opcional a Fatima, onde aproveitaremos de tempo
livre para conhecer a Basílica das Aparições. Continuação a Óbidos, cidade medieval amuralhada, onde também
aproveitaremos de tempo livre para conhece-la. Regresso a Lisboa. Acomodação.

Dia 5: LISBOA - MERIDA - MADRI (MP)

Café da manhã. Saída à Mérida, importante cidade romana e ponto destacado da Via da Prata e cujo conjunto
arqueológico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para conhecer seus vestígios romanos.
Continuação a Madri. Restante do dia livre. Jantar e acomodação.

Dia 6: MADRI (AD)

Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monumentos mais característicos da capital do Reino de Espanha:
as Praças de la Cibeles, da Espanha e de Netuno, a Puerta del Sol, a Gran Vía, a Calle Mayor, fora da Praça de
Touros das Ventas. , Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Resto do dia livre para continuar
conhecendo a capital da Espanha. Além disso, se desejar, você pode fazer uma visita opcional muito completa a
Toledo, onde faremos um passeio de ônibus pelo perímetro da cidade, de onde teremos uma visão geral esplêndida
de seu patrimônio artístico e passearemos por suas ruas e praças mais emblemático, incluindo a entrada para o
interior da Catedral, considerada uma das obras-primas da arte espanhola e como um final deste dia à noite, você
pode opcionalmente assistir a um flamenco tablao onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola.
Acomodação.

Dia 7: MADRI (AD)

Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em alguns dos
muitos terraços que pontilham a cidade, desfrutando do entretenimento de rua de Madrid. Se desejar, você pode
fazer uma excursão opcional a Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castela, com mais de 2000
anos de história, como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima da engenharia na Roma antiga. sua passagem
pela Espanha. Além disso, a cidade tem um importante centro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa
dos Picos, a Plaza Mayor, a catedral e o Alcázar, entre outros lugares. Acomodaçao.

Dia 8: MADRI (D)

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

Preço por pessoa (preço base)
Início - Fim Doble Triple Single Spt 1 Pax Produto DIAS

03/04/2019 - 30/10/2019 1075 USD 1060 USD 1450 USD Selección Quarta-Feira

06/11/2019 - 25/03/2020 1030 USD 1015 USD 1405 USD Selección Quarta-Feira

Suplementos e descontos (preço base)
Início - Fim Doble Triple Single Categoria Nome

Serviços Incluídos

Serviço Assistência Telefônica 24 HORAS



Ônibus turístico.

Guia acompanhante em espanhol

Traslados de chegada e saída do aeroporto principal.

Seguro de Assistência (Coberturas de acordo com o catálogo)

Guias Locais em espanhol nas visitas indicadas no itinerário.

Café da manhã diário, Buffet (na maioria dos hotéis) diário

Almoços e jantares indicados no itinerário

Produto: Seleção

Notas de interesse

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: você poderá dispor de informação complementar (gastronomia, compras,
locais de interesse, etc.) sobre os lugares a visitar deste itinerário, nesta página de Internet no item: "Informação" -
"Países e Cidades".

Observações


