Ver mapa de recorrido

BARCELONA E MADRI - ST9044
7 DIAS

0 Refeições

Validade
Desde Abril del 2019 hasta março del 2020 (Quarta-Feira)
Percurso
ESPAÑA: 2 Nts Barcelona , 3 Nts Madrid

Saídas
Del 24/04/2019 al 18/03/2020 ( Quarta-Feira )

ITINERÁRIO
Dia 1: BRASIL - BARCELONA (H)
Saída da cidade de origem em vôo com destino a Europa.

Dia 2: BARCELONA (H)
Chegada em Barcelona, cidade com muito impulso e de uma grande beleza.Foi berço de grandes artistas de
princípio de século. Criadores de estilos e vanguarda do modernismo, conta entre seus filhos ao arquiteto Antoni
Gaudí e aos pintores Joan Miró, Picasso e Dalí, músicos como Pau Casals, Montserrat Caballé, Joan Manuel Serrat
ou José Carreiras. Traslado ao hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

Dia 3: BARCELONA (AD)
Após o café da manhã, Visita panorâmica: a Praça Catalunha, a Avenida Las Ramblas, e a inacabada igreja Sagrada
Família, do arquiteto modernista Antoni Gaud, a colina de Montjuïc, etc. Resto do dia livre, ou se desejar poderá
fazer uma visita opcional para conhecer o Bairro Gótico, com labirínticas ruas medievais e lindas construções
erguidas principalmente nos séculos 14 e 15. A parada seguinte é no Parque Güell, que tem status de Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO e foi projetado por Gaudí, e o passeio termina no ”Pueblo Español”, museu ao ar livre
construído para a Exposição Universal de 1929, com réplicas da arquitetura típica de várias regiões espanholas,
como palácios, praças, casas senhoriais e oficinas de artesãos. Ali o cliente degusta uma deliciosa taça de
champanhe. Acomodação.

Dia 4: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI (AD)

Café da manhã Partida para Zaragoza, breve parada com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do
Pilar, padroeira da Hispanidade, onde, de acordo com a lenda, a Virgem apareceu a Santiago el Mayor e, como
testemunho de sua visita, deixaria uma coluna de jaspe popularmente conhecida como "El Pilar". São destaques os
afrescos de Goya e Francisco Bayeu, entre outros; Também abriga ótimas obras de arte. Continuação para a capital
da Espanha, Madrid. Acomodação.

Dia 5: 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 6: 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 7: MADRI (D)
Café da manhã. Tempo livre até a hora do 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

24/04/2019 - 30/10/2019 980 USD 960 USD 1290 USD

Selección Quarta-Feira

06/11/2019 - 18/03/2020 830 USD 820 USD 1145 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)
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

Categoria

Hotéis previstos
Hotel

País

Cidade

Selección CATALONIA ATENAS

ESPAÑA Barcelona

Selección TRYP APOLO

ESPAÑA Barcelona

Selección WEARE CHAMARTIN HOTEL

ESPAÑA Madrid

Selección LEONARDO MADRID CENTER ESPAÑA Madrid

