BARCELONA – ANDORRA - GRANADA
8 DIAS VIAGEM
1 a 8 de setembro de 2019
(EM REGIME DE PENSÃO COMPLETA)

1º Dia – PC - LISBOA / TOLEDO
Saída de local e hora a indicar e viagem em direção a A6,
Montemor-O-Novo, Estremoz, pausa para café e continuação
por Elvas, Badajoz e Talavera de la Reina. Almoço em
restaurante local. De tarde, prosseguimento em direção a
Avila, a mais bela cidade amuralhada do mundo e também
Património da Humanidade protegido pela Unesco.
Ávila é a cidade de gente famosa, mas talvez a mais famosa seja Santa Teresa de Ávila que fundou a Ordem das
Carmelitas Descalças, por isso não se admire se mais tarde ou mais cedo se cruzar com esta figura na longa e viva
história da cidade. Tempo livre para desfrutarmos a gosto pessoal de toda a beleza da cidade e continuação até
Toledo, chegada ao fim do dia ao hotel, instalação, jantar e alojamento.
2º Dia – PC - TOLEDO / ZARAGOZA / BARCELONA
Pequeno-almoço e viagem por A2 com pausa no percurso e
chegada ao fim da manhã a lindíssima cidade de Zaragoza.
Por Saragoça passaram romanos, muçulmanos, judeus e
cristianos. Por isto, ela recebeu o título de “Cidade das Quatro
Culturas”. Os romanos a fundaram no ano de 24 a.c e ela se
chamava Caesaraugusta, em homenagem ao imperador Cesar
Augusto. O atual centro histórico de Saragoça tem a origem do
seu traçado na cidade romana.
Francisco Goya, o importante pintor espanhol percursor de
pintura contemporânea, passou a infância e juventude em
Saragoça. Foi nesta cidade que começou a pintar como aprendiz
do pintor José Luzán. De Saragoça foi para Madrid e para a Itália
onde amplia sua formação. Porém voltará a Saragoça, em outros momentos de sua vida, para realizar diferentes
trabalhos. Muitos museus da cidade têm pinturas, gravados e desenhos do artista. Capital do reino de Aragão.
Durante o reinado de Fernando, o católico, a cidade recebeu uma universidade. Atualmente Saragoça é a capital de
Aragón e é um grande centro industrial. Almoço em restaurante local. Algum tempo livre para desfrutar da cidade e
prosseguimento na AP2 com pausa no percurso até á majestosa e monumental cidade de Barcelona, instalação no
hotel jantar e alojamento
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3º Dia – PC - BARCELONA
Pequeno-almoço, jantar e Alojamento no hotel.
Ao início da manhã, visita panorâmica com orientação de guia local, durante a qual teremos oportunidade de
conhecer os pontos mais emblemáticos desta fantástica cidade, com especial destaque para a Plaza de Espana e o
Paseo de Gracia, os Mercados e as Ramblas, o Estádio Olímpico e o Paseo Marítimo. Almoço em restaurante local.
De tarde, as nossas vistas começam pela CASA MILÁ / LA PEDRERA (entrada incluída) é uma das obras mais
importantes do genial Antoni Gaudí. Foi também a última casa residencial construída por Gaudí, que dedicou os
últimos anos da sua vida ao projecto e construção da Sagrada Família. Em 1906, um pequeno edifício de 3 andares
foi demolido e deu lugar a La Pedrera. Uma obra encomendada por Pere Milà, um jovem endinheirado casado com
uma rica viúva, ao renomado Gaudí. Milà queria uma casa que deixasse Barcelona de queixo caído e que ofuscasse
as famosas vizinhas do Passeig de Gràcia: a Casa Amatller, a Casa Batlló e a Casa Lleó Morera. Prosseguimos depois
para á famosa “Casa Batlló” (entrada incluída); construída entre 1904 e 1906 por António Gaudi, este edifício situado
no Nº 43 do Paseo de Grácia, na chamada Ilha da Discórdia, um bairro modernista da cidade, é considerada uma peça
chave da arquitetura modernista da cidade e um dos expoentes máximos da obra do famoso arquiteto catalão. Finda
as visitas, regresso ao hotel.
4º DIA PC - BARCELONA / ANDORRA / BARCELONA
Pequeno-almoço no hotel e viagem por auto via com destino a
Andorra, com pausa no percurso. Chegada e para descobrir
Andorra, existe um grande número de locais interessantes e de
visita indispensável, que é difícil de compilar apenas dois ou três
dias de viagem. Inicio de visita com guia local, onde visitaremos
vários lugares de
visita
obrigatória, tais como: A arte românica, muito presente em
Andorra, que conta com cerca de 40 santuários e igrejas românicos,
entre os quais se destaca o Santuário de Meritxell (visita e entrada
incluída), um santuário românico dedicado à patrona de Andorra,
cuja reconstrução, depois de ser destruído por um incêndio, foi
encarregada a Ricardo Bofill. O românico é uma das formas de
conhecer o coração e a história do Principado de Andorra, e os
melhores exemplares desta arte são: a Igreja de Sant Joande
Caselles, o Conjunto Histórico de Sant Romà de les Bons, a Igrejade
San Marti de la Cortinada,Igreja de Sant Climent de Pal, a Igreja de Santa Coloma, a Igreja de Sant Cerni de Nagol e a
Igreja deSant Migueld’Engolasters. Almoço em restaurante local durante a visita. Tempo livre para as habituais
compras e regresso a Barcelona, para jantar e alojamento no hotel.
5º Dia – PC – BARCELONA / VALÊNCIA
Pequeno-almoço e viagem percorrendo toda a costa, via Salou, local
de parai para milhares de turistas anualmente, pausa, até Peniscola,
local de veraneio e onde milhares de espanhóis passam as suas férias.
Almoço em restaurante local. De tarde, continuação até Valência,
cidade do sol. Instalação no hotel, jantar e alojamento.
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6º Dia – PC –
VALÊNCIA / MURCIA
/ GRANADA
Pequeno-almoço e
viagem por autovia
(pausa no percurso) e
chegada a sempre
bela
cidade
de
Múrcia, numa região de grande interesse turístico, graças às suas belas praias sobre o Mar Menor e fantásticas
paisagens naturais. Situada no sudeste de Espanha, tem muitos encantos ainda por descobrir. Tempo livre e almoço
em restaurante local. De tarde, prosseguimos a nossa viagem até Granada, instalação no hotel, jantar e alojamento.
7º DIA – PC - GRANADA / SEVILHA
Pequeno-almoço e saída ao início da manhã, para visita às 08H30 do famoso e belo PALÁCIO DE ALHAMBRA, com
visita ao seu conjunto monumental, jardins, pátios e salas de luxo (entrada incluída com Audi guias por pessoa para
melhor aproveitamento da visita), finda a visita, prosseguimos, para visita panorâmica com orientação de guia local
á impressionante beleza desta cidade. Almoço em restaurante local. Tempo livre e cerca das 16h00, continuamos a
nossa viagem com destino a Sevilha. Chegada, instalação no hotel, jantar e alojamento.
8º DIA – MP - SEVILHA /
LISBOA
Pequeno-almoço e saída ao
início da manhã, para visita
panorâmica com orientação
de guia local a esta
deslumbrante e carismática
cidade, de onde destacamos;
Ponte de Triana, Torre de Ouro,
Praça de Espanha, Catedral e o
famoso parque Maria Luísa, (entrada incluída na Catedral se possível devido a ser Domingo). Almoço em
restaurante local no Palácio/Páteo Andaluz. De tarde, prosseguimos a nossa viagem, por Huelva, V. R. Santo Antonio
(pausa), percorrendo depois o extremo oriente algarvio, entrando na A2 (pausa no percurso) com termino em Lisboa
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS

Preço por pessoa, base quarto duplo conforme número de participantes:

Preço por pessoa

25 Pax
30 Pax
35 Pax
1.125,00 €
1.100,00 €
1.025,00 €
Suplemento quarto individual - 280,00 €

40 Pax
1.000,00 €

(*)
(*)

(*) O pagamento poderá ser feito em prestações mensais, devendo estar na totalidade até à data da viagem.
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Os preços incluem:
✓ Viagem em luxuoso autopllman de 34 ou 50 pessoas, de acordo com número de participantes
✓ Estada nos hoteis indicados, base meia-pensão e quarto duplo
TOLEDO – EUROSTARS TOLEDO 4*
BARCELONA – EXE LAIETANA PALACE 4* refeições em restaurante ao lado do hotel
VALENCIA – EXPO HOTEL VALENCIA 3*
GRANADA – M.A. PRINCESA ANA 4*
SEVILHA – EXE SEVILHA PALMERA 4*
✓ Refeição de acordo com programa, com menu de grupo pré determinado de acordo com a gastronomia local,
com pratos fixos
✓ Visitas indicadas no programa com orientação de guia local e entradas incluídas
BARCELONA – CIDADE + CASA MILA + CASA PEDRERA
ANDORRA – CIDADE E SANTUARIO MERITXELL
GRANADA – CIDADE + PALACIO DE ALHAMBRA com áudio guias
SEVILHA – CIDADE + CATEDRAL
✓ Seguro viagem
✓ Assistência durante toda a viagem de delgado Flash
✓ Assistência telefónica 24 horas;
Excluindo:
Bebidas, todos os serviços não indicados na viagem hotel e restaurantes, taxas turísticas de cidade, só possíveis
pagar localmente e extras de caracter pessoal.
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