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 3 a 5 de outubro de 2020

3 DIAS VIAGEM

        

  

1º DIA – LISBOA / MÉRIDA / CÓRDOVA  

Saída de local e hora a indicar e viagem por A2, A6, 
via Montemor-O-Novo (pausa no percurso) Elvas, 
Badajoz Mérida. Almoço em restaurante local. 
Brevíssima panorâmica desta maravilhosa cidade, 
de onde destacamos o Teatro e o Anfiteatro 
romano e continuação da nossa viagem com 
destino a Córdova, com pausa no percurso.  
Chegada, Instalação no hotel Jantar e alojamento. 
 

 
2º DIA – CÓRDOVA / GRANADA) 
 

Pequeno-almoço e saída ao início da manhã, para visita ao interior da Mesquita-Catedral (entrada incluída) que se 
viria a tornar numa referência em todo o mundo Islâmico da época. Inspirada na de Damasco, a mesquita sofreu 
sucessivas ampliações até se tornar a enorme floresta de colunas e arcos vermelhos e beges, que os cristãos 
encontraram em 1236 aquando da reconquista cristã do califado da Andaluzia, que até aí tinha dominado quase 

toda a Península Ibérica.  
Finda a nossa visita, viagem, com destino a 
Granada. Almoço em restaurante local. 
Findo o nosso almoço, visita panorâmica 
com orientação de guia local á 
impressionante beleza desta cidade, 
incluindo o 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, instalação no hotel, 
Jantar e Alojamento.  
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3º DIA – GRANADA / SEVILHA / LISBOA  
 

Pequeno-almoço e saída ao início da manhã, com 
destino a Sevilha, a cidade do flamengo, da arte e 
da luz. Almoço em restaurante local e brevíssima 
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). Finda esta, 
prosseguimos a nossa viagem, por Huelva, 
(mudança de hora, a nosso favor) V. R. Santo 
Antonio (pausa), percorrendo depois o extremo 
oriente algarvio, entrando na A2 (pausa no percurso) e Lisboa. 
 

 
 

(*) Preço por pessoa, base quarto duplo,: 
 

Mínimo 30 Pessoas…………………………………………………………………… 400,00 € (a) 
Suplemento para estada em quarto individual……………………… 90,00 € 

 
(a) O pagamento pode ser feito em prestações devendo estar liquidado na totalidade até à data da viagem. 

 
 
 
Os preços incluem: 
 

✓ Viagem em luxuoso autopullman, durante todo do percurso.  
✓ Estadia conforme programa, base quarto duplo em REGIME DE PENSÃO COMPLETA, em hotéis categoria 4*  
✓ Refeições de acordo com programa, com menus de grupo pré determinados de acordo com a gastronomia local, com 

pratos fixos e bebidas incluídas;     
✓ Guias locais nas visitas, de CÓRDOVA, com entrada na Mesquita,  GRANADA com áudio em Alhambra e SEVILHA, com 

entrada na Catedral sempre que possível de língua portuguesa;  
✓ Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas; 
✓ Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem conforme 

apólice que juntamos em anexo; 
✓ Assistente Flash durante toda a viag 
✓ Assistência telefónica 24 horas; 

 
Excluindo: 
Todos os serviços não indicados, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis e restaurantes. 
OBS – as reservas de entradas no PALÁCIO DE ALHAMBRA, estão sujeitas a sua marcação até 4 meses antes. 
           Entrada na Catedral de Sevilha aos domingos sujeita a condicionamento de horário 

 
HOTEIS PREVISTOS 

 
CORDOVA – EXE LAS ADELFAS 4* Este hotel está a 2,5 km da cidade 
GRANADA – GRAN HOTEL LUNA DE GRANADA 
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