Península Ibérica
PÁGINA
307
337
310
318
338 - 339
324 - 325
309
326 - 327
342
305
305
300
328 - 329
319
326 - 327
308
308
342
343
343
326 - 327
336
332
335
302
302
302
312
314
334
330 - 331
333
338 - 339
301
306
306
306
303
304
303
304
299
299
340
341
338 - 339
311
344
344
344
345
334
324 - 325
335
319
312
314
330 - 331
320
316
316
315
320
315
324 - 325
309
311
328 - 329
330 - 331
317
322 - 323
322 - 323
317
328 - 329
319
321
313
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VIAGENS
Andaluzia
Andaluzia e Marrocos NC
Andaluzia e Portugal ao completo
Andaluzia e Portugal NC
Andaluzia, Marrocos e Portugal
Andaluzia, Portugal e Galícia
Andaluzia, Trem AVE
Astúrias e Cantábria
Atlas, Saara
Barcelona e Madri
Barcelona, Madri e Lisboa
Barcelona, Madri e Lisboa SLOW
Catalunha, Levante e Andaluzia
Cornisa Cantábrica
Cornisa Cantábrica e Barcelona
Costa do Levante e Andaluzia
Costa do Levante, Andaluzia e Portugal
De Madri a Marraquech
De Marraquech a Lisboa
De Marraquech a Madri
Espanha de Norte a Sul NC
Espanha e Marrocos NC
Espanha e Portugal
Espanha e Sul da França
Estenda sua viagem desde Madri a Barcelona
Estenda sua viagem desde Madri a Lisboa
Estenda sua viagem desde Madri a Santiago de Compostela
Excursão ao Porto
Fado Português
França, Andorra e Espanha
Giro Ibérico
Grande Tour de Espanha e Portugal
Grande Tour Marrocos e Península Ibérica
Levante, Andaluzia e Madri Slow
Lisboa e Madri
Lisboa, Madri e Barcelona
Lisboa, Madri, Barcelona Especial 2 Noites
Madri e Barcelona
Madri e Lisboa
Madri, Barcelona e Valência Novidade
Madri, Lisboa e Porto (Novidade)
Madri, Porto, Lisboa fim Madri Slow (Novidade)
Madri, Porto, Lisboa Slow
Marrocos, Tânger-Tânger
Marrocos, Deserto Saara
Marrocos, Espanha e Portugal
Norte Português NC
Paris, Barcelona com AVE
Paris, Barcelona e Madri com AVE
Paris, Barcelona, Madri e Lisboa com AVE
Paris, Lourdes, Andorra e Barcelona
Paris, Sul da França e Espanha
Península Ibérica
Pirineus, Lourdes, Andorra e Barcelona
Porto e Galícia
Porto e Lisboa
Portugal
Portugal completo e Norte da Espanha
Portugal e Galícia NC
Portugal Norte e Sul Fim Lisboa
Portugal Norte e Sul NC
Portugal, Algarve e terras do Tejo (fim Porto)
Portugal, Galícia e Norte da Espanha NC
Portugal: Algarve e terras do Tejo
Ronda Ibérica
Sevilha e Lisboa
Sul Português NC
Terras Ibéricas NC
Toda Espanha e Portugal
Todo Portugal
Todo Portugal e Galícia NC
Todo Portugal e Norte da Espanha NC
Todo Portugal NC
Tour Ibérico NC
Três Mares
Triângulo Atlântico
Visão Portuguesa NC

N° DE DIAS
4
12
10
7
13
8
3
3
7
6
8
12
8
5
6
6
8
5
9
9
12
16
11
11
2
3
3
2
5
10
18
15
17
13
5
6
7
5
6
6
7
8
8
8
8
15
4
7
10
12
6
13
13
6
3
4
3
12
6
7
8
7
8
6
10
4
3
15
15
8
9
11
9
11
8
8
8

PAÍSES
ESP
ESP - MAR - ESP
ESP - POR
ESP - POR - ESP
ESP - MAR - ESP - POR - ESP
ESP - POR - ESP
ESP
ESP
MAR
ESP
ESP - POR
ESP - POR
ESP
ESP - POR - ESP
ESP
ESP
ESP - POR - ESP
ESP - MAR
MAR - ESP - POR
MAR - ESP
ESP
ESP - MAR - ESP
ESP - POR - ESP
ESP - FRA - AND - ESP
ESP
ESP - POR
ESP - POR - ESP
POR
ESP - POR - ESP
FRA - AND - ESP
POR - ESP - POR
ESP - POR - ESP
ESP - MAR - ESP - POR - ESP
ESP
POR - ESP
POR - ESP
POR - ESP
ESP
ESP - POR
ESP
ESP - POR
ESP - POR - ESP
ESP - POR
MAR
MAR
ESP - MAR - ESP - POR - ESP
POR
FRA - ESP
FRA - ESP
FRA - ESP - POR
FRA - AND - ESP
FRA - AND - ESP
ESP - POR - ESP
ESP - FRA - AND - ESP
ESP - POR - ESP
ESP - POR - ESP
ESP - POR - ESP
POR - ESP
ESP - POR - ESP
ESP - POR
ESP - POR - ESP
ESP - POR
ESP - POR - ESP
ESP - POR - ESP
ESP - POR - ESP
ESP - POR - ESP
POR
ESP - POR - ESP
POR - ESP
POR
POR - ESP
POR - ESP
POR
ESP - POR - ESP
ESP - POR - ESP
POR - ESP - POR
POR

PREÇO DESDE
468EUR
1526EUR
1101EUR
765EUR
1691EUR
952EUR
436EUR
314EUR
761EUR
543EUR
771EUR
1059EUR
915EUR
580EUR
718EUR
691EUR
926EUR
617EUR
1069EUR
1080EUR
1348EUR
1967EUR
1271EUR
1309EUR
154EUR
234EUR
293EUR
202EUR
612EUR
1165EUR
2053EUR
1713EUR
2128EUR
1261EUR
431EUR
580EUR
691EUR
468EUR
495EUR
574EUR
633EUR
872EUR
681EUR
920EUR
920EUR
1941EUR
384EUR
904EUR
1202EUR
1420EUR
617EUR
1574EUR
1559EUR
739EUR
383EUR
511EUR
330EUR
1207EUR
640EUR
713EUR
864EUR
676EUR
837EUR
633EUR
1154EUR
569EUR
224EUR
1651EUR
1601EUR
814EUR
896EUR
1093EUR
879EUR
1226EUR
989EUR
872EUR
824EUR

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM

PORTUGUÊS
1

Cidade
Rodrigo

Coimbra
Nazaré

32

ASIA E OCEANIA

Porto

3
Madri

Lisboa

ORIENTE MEDIO
MAIS INCLUIDO

Porto

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
DIS

ECONÔMICA

NIBILID
PO

ADE

Fotografía: fcooropeza

O

NLINE

Madri, Porto, Lisboa Slow Opção 1

Madri, Porto, Lisboa fim Madri Slow

03 SEX. Madri.Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta
cidade. Tempo livre para passear e descobrir lugares para recordar.

08 QUA. Lisboa.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.
(Opç. 2) Madri, Porto, Lisboa fim Madri Slow
Dias 1 - 7 como em Opç. 1
07 TER. Lisboa.Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta
cidade. Tempo livre para passear e descobrir lugares para recordar.

T.Alt
T. Med

DBL
$ 787
$ 761

OPÇÃO 2

ID: 19232

IND

DBL

IND

1231

894

1330

1205

872

1308

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando português, seguro básico de viagem, café da manhã tipo
buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos hotéis com este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Toledo em Madri.
• Visita Panorâmica em: Madri, Porto.
• Traslado Noturno: Praça Maior em Madri.
• Entradas: Adegas do Vinho do Porto.
• Funicular: Cidade Antiga de Nazaré.
(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Lisboa
• Traslado Noturno: Praça dos
Restauradores em Lisboa

• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: na
rota entre Fátima e Madri.

MAIS DE 15 DIAS
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ATÉ 15 DIAS

08 QUA. Lisboa- Fátima- Madri.Viajaremos rumo ao norte de Portugal, conheceremos FÁTIMA, importante santuário. Continuaremos
nosso trajeto pelas terras verdes localizadas no
centro do país. Entraremos na Espanha, entre seus
campos atravessaremos o norte de Extremadura.
Almoço regional incluido. Seguiremos para
MADRI. Chegada no final do dia. Fim dos nossos
serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se
vai precisar de uma noite adicional.

OPÇÃO 1
ID: 18165

CENTRAL

05 DOM. Porto-Coimbra-Batalha-NazaréÓbidos-Lisboa.Continuação da viagem rumo ao sul. Breve parada
em COIMBRA, a terceira maior cidade de Portugal
com a sua antiga Universidade e ruas empinadas
cheias de encanto. Em seguida, parada no
Mosteiro da Batalha, um impressionante edifício
medieval onde estão enterrados alguns reis.
Tempo para almoçar e passear em NAZARÉ, cidade balneária e também voltada à pesca. Subiremos

07 TER. Lisboa.Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta
cidade. Tempo livre para passear e descobrir lugares para recordar.

PREÇOS POR PESSOA

NÓRDICA

04 SAB. Madri- Cidade Rodrigo- Porto.Sairemos cedo de Madrid em direção a Castilha.
Faremos uma breve parada no “Mirante dos
Quatro Postes” para disfrutar de magnificas vistas das muralhas de ÁVILA. Quase na fronteira
com Portugal, parada em CIDADE RODRIGO, onde
daremos um passeio para conhecer sua catedral,
muralha e ruas medievais. Seguimos rumo a
Portugal. Chegada a PORTO e hospedagem. Visita
panorâmica desta cidade, a segunda maior em
população de Portugal, famosa por seus vinhos.
No final da visita conheceremos uma vinícola centenária. Tempo livre. Nota: Se o número de passageiros entre Madrid e Porto for muito reduzido, este
trajeto poderá ser feito em avião, anulando-se,
neste caso, a parada em Cidade Rodrigo.

novidade

À noite, traslado a Praça dos Restauradores,
cheia de atmosfera com seus restaurantes e cafés
desde onde você poderá si quiser pegar o Elevador
Da Glória (não incluído) que leva até Bairro Alto e
seu mirante sobre Lisboa.

15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:

MEDITERRÂNEO

02 QUI. Madri-Toledo-Madri.Excursão à histórica cidade de TOLEDO. Protegida
pelo Rio Tejo, suas ruas lembram histórias de cristãos, judeus e muçulmanos. Tarde livre em MADRI.
À noite, recomenda-se assistir opcionalmente a
um espetáculo flamenco.

DATAS DE SAÍDA

de “elevador” para conhecer a cidade antiga que
tem uma vista impressionante para o oceano. Na
rota à Lisboa, parada em ÓBIDOS, um dos povoados mais bonitos de Portugal, com suas ruas brancas cheias de flores. Chegada em LISBOA ao final
da tarde.
06 SEG. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a
Torre e o bairro de Belém, lugar de onde saíram os
navegantes portugueses a navegar pelos oceanos
no século XV. Tarde livre. Recomenda-se passeio
opcional à Sintra, Cascais e Estoril.

761E-DÍAS 8

ATLÂNTICO

(Opç. 1) Madri, Porto, Lisboa Slow
01 QUA. Madri.Chegada em MADRI. Traslado ao hotel. No começo
da tarde, visita panorâmica da cidade, onde se
poderá conhecer os pontos monumentais mais
atrativos. À noite, traslado à Praça Maior. Sugerese degustar o vinho da região em algum de seus
restaurantes típicos

DESDE

PENINSULA IBÉRICA

Opção2

AMÉRICA

PORTUGUÊS

3

Madri
5

3
Lisboa

Peniscola

Caceres

Valencia

Évora

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NIBILID
PO

ADE

DIS

MAIS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

GUIA FALANDO EM

Barcelona

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

O

NLINE

1059E-DÍAS 12

DESDE

DATAS DE SAÍDA
Abr.20 :
Mai.20 :
Jun.20 :
Jul.20 :
Ago.20 :
Set.20 :
Out.20 :
Nov.20 :
Dez.20 :
Jan.21 :
Fev.21 :
Mar.21 :

PREÇOS POR PESSOA
ID: 18106

MEDITERRÂNEO

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24, 31

DBL

INDIV

T.Alt

$ 1176

1852

T. Med

$ 1106

1782

T.Baixa

$ 1059

1735

NÓRDICA

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando português, seguro básico de viagem, café da manhã tipo buffet e
maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos hotéis
com este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Toledo em Madrí.
• Visita Panorâmica em: Barcelona, Madri,
Lisboa.
• Traslado Noturno: Maremagnum em
Barcelona, Praça Maior em Madri, Praça
dos Restauradores em Lisboa.
• Entradas: Capela dos Ossos em Évora.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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PORTO – Ponte Dom Luis I
Fotografía: Elda Rodriguez

Barcelona, Madri e Lisboa SLOW
01 QUA. Barcelona.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre.
Você receberá de tarde informação para o início
do seu roteiro, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.
02 QUI. Barcelona.Pela manhã visitaremos a cidade, as ¨Ramblas¨,
as obras de Gaudí e as lembranças das Olimpíadas.
Tarde livre. À noite iremos ao Maremagnum, um
shopping center vanguardista, localizado à beira
mar, no centro da cidade (no inverno esta visita
poderá ser realizada ao meio-dia).
03 SEX. Barcelona.Dia livre para conhecer a cidade.
04 SAB. Barcelona- Peníscola- ValênciaMadri.Saída rumo ao sul seguindo o Mar Mediterrâneo.
Parada em PENÍSCOLA, pequena cidade
medieval com muralhas e cercada pelo mar.
Pausa para um passeio. A viagem segue para
VALÊNCIA. onde pararemos para almoçar e
passear pela terceira maior cidade espanhola. No meio da tarde (aproximadamente às
16:30hrs), saída regresso a Madri passando antes
de sair de Valência para tirar umas fotos pela
vanguardista Cidade das Artes e das Ciências.
Chegada a MADRI à noite 20.30 hrs/ 21.00hrs e a
continuação incluímos traslado à Praça Maior.
Sugere-se degustar o vinho da região em algum
de seus restaurantes típicos.
Nota: dependendo do número de passageiros, o
trajeto Valência/ Madri poderá ser efetuado em
trem de alta velocidade.
05 DOM. Madri.À manhã, visita panorâmica aos principais
atrativos, entre eles o Palácio Real, a Fonte de
Cibeles, o Passeio do Prado com seus Museus.
Tarde livre.

06 SEG. Madri.Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta
cidade. Tempo livre para passear e descobrir
lugares para recordar.
07 TER. Madri.Dia livre para conhecer a cidade.
08 QUA. Madri-Toledo-Madri.Excursão à histórica cidade de TOLEDO.
Protegida pelo Rio Tejo, suas ruas lembram histórias de cristãos, judeus e muçulmanos. Tarde
livre em MADRI. À noite, recomenda-se assistir
opçãoalmente a um espetáculo flamenco.
09 QUI. Madri-Caceres-Évora-Lisboa.Sairemos de Madri, viajaremos para Extremadura.
Em Caceres você poderá almoçar e passear por
seu centro histórico, um dos conjuntos urbanos
medievais e do renascimento mais bem conservados do mundo. Já em Portugal pararemos em ÉVORA, cidade declarada Patrimônio
da Humanidade, com suas ruas brancas, seus
palácios renascentistas e sua catedral, ingresso incluído para a impressionante Capela dos
Ossos, construída com 5000 esqueletos! LISBOA,
chegada prevista para o final da tarde.
10 SEX. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a
Torre e o bairro de Belém, lugar de onde saíram
os navegantes portugueses a navegar pelos oceanos no século XV. Tarde livre. Recomenda-se
passeio opçãoal à Sintra, Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores,
cheia de atmosfera com seus restaurantes e
cafés desde onde você poderá si quiser pegar o
Elevador Da Glória (não incluído) que leva até
Bairro Alto e seu mirante sobre Lisboa.
11 SAB. Lisboa.Dia livre para conhecer a cidade.
12 DOM. Lisboa.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM

PORTUGUÊS

Barcelona
3

ASIA E OCEANIA

Madri
4

Valencia
1
Córdova
Sevilha

ORIENTE MEDIO

2
Málaga

Alicante
Granada
2

Córdova
Fotografía: Maryfer1794

1968
1942

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

O PREÇO INCLUI
• Serviços
Gerais
Europamundo:
Circuito em ônibus guia falando português, seguro básico de viagem, café
da manhã tipo buffet e maleteiro, (1
bagagem por pessoa nos hotéis com
este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Toledo em Madri.
• Barco: pelo rio Guadalquivir em
Sevilha.
• Visita Panorâmica em: Barcelona,
Valência, Sevilha, Córdova, Madri.
• Traslado Noturno: Maremagnum em
Barcelona, Praça Maior em Madri.
• Entradas: Visita do Palácio da Alhambra
e Jardins de Generalife só opção com
entrada incluída, Catedral-Mesquita e
antiga sinagoga de Córdova, , Moinho
Rucio em Consuegra.
• Passeio em Trem: Trem turístico em
Caravaca de la Cruz.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Granada, Sevilha.
www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MAIS DE 15 DIAS

13 SEG. Madri.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

2069

ATÉ 15 DIAS

12 DOM. Madri-Toledo-Madri.Excursão à histórica cidade de TOLEDO. Protegida
pelo Rio Tejo, suas ruas lembram histórias de cristãos, judeus e muçulmanos. Tarde livre em MADRI.
À noite, recomenda-se assistir opçãoalmente a um
espetáculo flamenco.

INDIV

CENTRAL

11 SAB. Madri.Manhã livre. Na parte da tarde, visita panorâmica
da cidade, onde se poderá conhecer os pontos
monumentais mais atrativos. À noite, traslado à
Praça Maior. Sugere-se degustar o vinho da região
em algum de seus restaurantes típicos.

DBL
$ 1388
$ 1287
$ 1261

NÓRDICA

10 SEX. Madri.Dia livre para conhecer a cidade.

T.Alt
T. Med
T.Baixa

MEDITERRÂNEO

06 SEG. Granada.Dia completo para desfrutar em Granada, cidade
histórica com suas belas paisagens dominados pela
Alhambra. Incluímos, se você adquiriu a viagem
com visita a Alhambra incluída, a visita com guia
local do imenso Palácio de Alhambra de Granada e
seus belos jardins de Generalife construídos na
época árabe.Tarde livre, durante a qual poderá ser
conhecida a Catedral que abriga a sepultura dos
Reis Católicos ou passear pelo bairro do Albaicín
e desfrutar das belas vistas da Alhambra desde o
Mirante de San Nicolas.
NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado de
visitas à Alhambra é limitado por lei. O número de
visitas atribuído às operadoras de turismo é reduzido e só conheceremos a quantidade concedida e
os horarios (poderá realizar-se pela tarde) um mês
antes da data de chegada. Mesmo que você adquira
a viagem com o ingresso incluído não podemos
garantir a visita à Alhambra (caso não seja possível
oferecer esses ingressos visitaríamos os Alcaceres

09 QUI. Sevilha- Córdova- Consuegra- Madri.Saída de Sevilha, seguindo o Vale de Guadalquivir
até CÓRDOVA. Com guia local faremos a visita de
sua grande Mesquita-Catedral (ingresso incluído), passeio pelo bairro antigo com seus famosos
pátios repletos de flores e visita à Antiga sinagoga
(ingresso incluído). Após o horário do almoço sairemos rumo a terras castelhanas. Faremos uma
parada em CONSUEGRA, onde 12 moinhos de vento
gigantes contemplam, junto ao castelo, a planície
manchega. Visitamos o Moinho Rucio. A viagem
retorna a MADRI.

PREÇOS POR PESSOA
ID: 18157

ATLÂNTICO

05 DOM. Valência-Alicante-Caravaca de la CruzGranada.A viagem continua pela comunidade Valenciana.
Chegada a ALICANTE e tempo para passear
nesta ativa e agradável cidade marítima. Depois
do horário do almoço, a viagem continua até a
região de MÚRCIA, onde conhecerá CARAVACA
DE LA CRUZ, população considerada como uma
das cinco cidades santas pela Igreja Católica. Seu
Santuário de La Vera Cruz, guarda uma relíquia; a
cruz de Cristo. Subiremos, de trenzinho turístico, à
parte histórica. Em seguida, a viagem continua por
uma atrativa estrada paisagística até a região da
ANDALUZIA. Chegada ao final do dia em GRANADA.
Jantar incluído.

08 QUA. Sevilha.Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se
poderá conhecer a catedral e sua famosa Giralda,
às margens do Rio Guadalquivir e os bairros populares de Santa Cruz e Triana. Após a visita faremos
um passeio de barco pelo rio Guadalquivir, desfrute da imensa vista panorâmica oferecida a partir
do barco! À noite, opçãoalmente, boa oportunidade para assistir a um popular espetáculo flamenco.

DATAS DE SAÍDA
Abr.20 : 01, 08, 15, 22, 29
Mai.20 :
06, 13, 20, 27
Jun.20 :
03, 10, 17, 24
Jul.20 : 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20 :
05, 12, 19, 26
Set.20 : 02, 09, 16, 23, 30
Out.20 :
07, 14, 21, 28
Nov.20 :
04, 11, 18, 25
Dez.20 : 02, 09, 16, 23, 30
Jan.21 :
06, 13, 20, 27
Fev.21 :
03, 10, 17, 24
Mar.21 :
03, 10, 17, 24, 31

PENINSULA IBÉRICA

04 SAB. Barcelona-Peníscola-Valência.Saída rumo ao sul seguindo o Mar Mediterrâneo.
Parada em PENÍSCOLA, pequena cidade medieval
com muralhas e cercada pelo mar. Pausa para um
passeio. A viagem segue para VALÊNCIA. tempo
para almoçar no centro. À tarde faremos uma
visita com guia local pela terceira cidade que mistura o moderno com o histórico, conheceremos seu
centro histórico, o mercado de peixe, a catedral e
também os bairros modernos onde se encontra a
vanguardista Cidade das Artes e das Ciências.

DESDE 1261 E-DÍAS 13

ECONÔMICA

03 SEX. Barcelona.Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta
cidade. Tempo livre para passear e descobrir lugares para recordar.

07 TER. Granada-Málaga-Marbella-RondaSevilha.Saída de Granada. A viagem prossegue pela costa
do Sol. Em MÁLAGA, chegada e tempo livre para um
passeio pelo seu centro histórico onde se destaca a
catedral e o Museu de Picasso. Na sequência, a viagem continua pela costa, com bonitas paisagens
do mediterrâneo. PORTO BANUS, localizado em
Marbella, porto recreativo de alto nível. Durante a
tarde a viagem segue pela ¨serrania¨, histórias de
bandoleiros antes de chegar à RONDA. Belíssimo
¨povoado branco¨, com seu grande penhasco,
que divide a cidade pela metade. Continuação à
SEVILHA. Chegada ao final da tarde. Jantar incluído no hotel.

NLINE

MAIS INCLUIDO

02 QUI. Barcelona.Pela manhã visitaremos a cidade, as ¨Ramblas¨,
as obras de Gaudí e as lembranças das Olimpíadas.
Tarde livre. À noite iremos ao Maremagnum, um
shopping center vanguardista, localizado à beira
mar, no centro da cidade (no inverno esta visita
poderá ser realizada ao meio-dia).

Reais (Reales Alcázares) em Sevilha com características semelhantes, assim como será realizada
uma visita com guia local à cidade de Granada).
Se a visita à Alhambra for muito importante para
você, sugerimos que adquira a viagem “sem ingresso” (preço mais baixo) e reserve pela Internet seus
ingressos dentro do limite existente para ingressos
individuais no site do patrimônio https://tickets.
alhambra-patronato.es/

ADE

01 QUA. Barcelona.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você
receberá de tarde informação para o início do seu
roteiro, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

NIBILID
PO

O

LEVANTE, ANDALUZIA E MADRI SLOW

DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DIS

DATAS DE SAÍDA
Abr.20 :
Mai.20 :
Jun.20 :
Jul.20 :
Ago.20 :
Set.20 :
Out.20 :
Nov.20 :
Dez.20 :
Jan.21 :
Fev.21 :
Mar.21 :

02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29

PREÇOS POR PESSOA
ID: 18140

DBL

T.Alt
T. Med
T.Baixa

$ 261
$ 261
$ 234

1 Santiago

INDIV
383
383
356

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
DIS

AMÉRICA
ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO
MAIS INCLUIDO

DESDE 234 E- DÍAS 3

1 Porto

NLINE

Madri

DESDE 293 E-DÍAS 3
Abr.20 :
Mai.20 :
Jun.20 :
Jul.20 :
Ago.20 :
Set.20 :
Out.20 :
Nov.20 :
Dez.20 :
Jan.21 :
Fev.21 :
Mar.21 :

DATAS DE SAÍDA

04, 11, 18, 25, 29
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
04, 07, 11, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

PREÇOS POR PESSOA
DBL
$ 303
$ 303
$ 293

ID: 18141

T.Alt
T. Med
T.Baixa

desde Madri a Lisboa

PORTUGUÊS

01 SEG / QUI. Madri-Caceres-Évora-Lisboa.Sairemos de Madri, viajaremos para Extremadura. Em
Caceres você poderá almoçar e passear por seu centro
histórico, um dos conjuntos urbanos medievais e do
renascimento mais bem conservados do mundo. Já
em Portugal pararemos em ÉVORA, cidade declarada
Patrimônio da Humanidade, com suas ruas brancas,
seus palácios renascentistas e sua catedral, ingresso
incluído para a impressionante Capela dos Ossos,
construída com 5000 esqueletos! LISBOA, chegada
prevista para o final da tarde.

03 QUA / SAB. Lisboa.Após o café da manhã fim dos nossos serviços.
Recomendamos-lhes contratar noites adicionais
para ampliar sua estadia na cidade.

02 TER / SEX. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e
o bairro de Belém, lugar de onde saíram os navegantes
portugueses a navegar pelos oceanos no século XV.
Tarde livre. Recomenda-se passeio opçãoal à Sintra,
Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia de
atmosfera com seus restaurantes e cafés desde onde
você poderá si quiser pegar o Elevador Da Glória (não
incluído) que leva até Bairro Alto e seu mirante sobre
Lisboa.

Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte final
do folheto e na sua página web “Minha Viagem”.

Estenda sua viagem

HOTÉIS PREVISTOS

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando português, seguro básico de viagem, café da
manhã tipo buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos
hotéis com este serviço).
• Visita Panorâmica em: Lisboa.
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores em Lisboa.
• Entradas: Capela dos Ossos em Évora.

SAÍDA SABADOS

EM

PORTUGUÊS

desde Madri a Santiago de Compostela

NIBILID
PO

O

ECONÔMICA

NIBILID
PO

NLINE

ADE

PENINSULA IBÉRICA

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
O

ATLÂNTICO

Estenda sua viagem

Madri

s
Cacere

ADE

MEDITERRÂNEO

Évora
2
a
bo
Lis

GUIA FALANDO EM

INDIV
415
415
405

01 QUA / SAB. Madri- Cidade Rodrigo- Porto.Sairemos cedo de Madri em direção a Castilha. Faremos uma
breve parada no “Mirante dos Quatro Postes” para disfrutar de magnificas vistas das muralhas de ÁVILA. Quase na
fronteira com Portugal, parada em CIDADE RODRIGO, onde
daremos um passeio para conhecer sua catedral, muralha e
ruas medievais. Seguimos rumo a Portugal. Chegada a PORTO
e hospedagem. Visita panorâmica desta cidade, a segunda
maior em população de Portugal, famosa por seus vinhos. No
final da visita conheceremos uma vinícola centenária. Tempo
livre. Nota: Se o número de passageiros entre Madri e Porto for
muito reduzido, este trajeto poderá ser feito em avião, anulando-se, neste caso, a parada em Cidade Rodrigo.
02 QUI / DOM. Porto- Santuário de Bom Jesus- CambadosSantiago De Compostela.Hoje, belas paisagens à serem apreciadas. Na cidade de
BRAGA, subida ao Santuário do Bom Jesus pelo bondinho
mais antigo do mundo. Sugere-se descer caminhando por sua
bela escadaria. Viagem em direção à Galícia. Na região de Rías
Baixas, visita a histórica cidade de CAMBADOS, incluído passeio de barco com fundo de vidro, onde se explicará como se
produzem as ostras e mexilhões. Haverá uma breve degustação de vinho e mexilhões (incluído). Após o almoço, chegada à
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita com guia local à cidade
que é visitada por milhões de peregrinos desde a Idade Média.

03 SEX / SEG. Santiago De Compostela.Após o café da manhã fim dos nossos serviços. Recomendamoslhes contratar noites adicionais para ampliar sua estadia na
cidade.

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte final
do folheto e na sua página web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando português, seguro básico de viagem, café da
manhã tipo buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa
nos hotéis com este serviço).
• Barco: Ria de Arosa com degustação de mexilhões e
vinho.
• Visita Panorâmica em: Porto, Santiago De Compostela.
• Entradas: Adegas do Vinho do Porto.
• Funicular: Ao Santuário do Bom Jesus em Braga.

NIBILID
PO

ADE

DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
Barcelona
1

O

NÓRDICA

NLINE

Madri

DESDE 154 E-DÍAS 2

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

DATAS DE SAÍDA
Abr.20 :
06, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30
Mai.20 :
01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29
Jun.20 :
01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29
Jul.20 : 02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31
Ago.20 : 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31
Set.20 :
03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28
Out.20 : 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30
Nov.20 :
02, 06, 09, 16, 23, 30
Dez.20 :
07, 14, 21, 28
Jan.21 :
04, 11, 18, 25
Fev.21 :
01, 08, 15, 22
Mar.21 :
01, 08, 15, 22, 29

PREÇOS POR PESSOA

MAIS DE 15 DIAS

ID: 18139

T.Alt
T. Med
T.Baixa

302

DBL
$ 170
$ 160
$ 154

INDIV
239
229
223

Estenda sua viagem

desde Madri a
Barcelona novidade
Adicione a sua viagem uma estadia em Madri: 2 noites,
traslado de chegada, city tour, traslado noturno à
Praça Maior e Toledo. Ver informação na página 17
MINIPACOTE MADRI

01 SEG / QUI / SEX. Madri- Saragoça- Barcelona.Saída rumo à província de Aragão, atravessando as
terras de Castilha. Ao chegar à SARAGOÇA, breve parada para conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar.
Continuação à BARCELONA e breve visita panorâmica
pelas principais ruas da capital catalã. Nota: (Em ocasiões a visita pode ser feita o dia seguinte de manhã)
02 TER / SEX / SAB. Barcelona.Após o café da manhã fim dos nossos serviços.
Recomendamos-lhes contratar noites adicionais para
ampliar sua estadia na cidade.

GUIA FALANDO EM

PORTUGUÊS

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte final
do folheto e na sua página web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia falando português, seguro básico de
viagem, café da manhã tipo buffet e maleteiro,
(1 bagagem por pessoa nos hotéis com este
serviço).
• Visita Panorâmica em: Barcelona.

Madri

AMÉRICA

Saragoça

Barcelona
2

2

Peníscola

ASIA E OCEANIA

1 Valencia

ORIENTE MEDIO

SAÍDA TERÇA-FEIRAS
EM

PORTUGUÊS
DIS

O

DATAS DE SAÍDA

Jun.20:
Ago.20:
Nov.20:
Dez.20:

27
29
03
22

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1
ID: 18163

DBL
$ 521
$ 489
$ 468

IND

DBL

IND

792

649

989

760

601

941

739

574

914

HOTÉIS PREVISTOS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

303

MAIS DE 15 DIAS

Barcelona

ATÉ 15 DIAS

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Valência.

CENTRAL

• Serviços Gerais Europamundo:
Circuito em ônibus guia falando espanhol/português, seguro básico de
viagem, café da manhã tipo buffet e
maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos
hotéis com este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Toledo em Madri.
• Visita Panorâmica em: Madri, Poblet,
Barcelona.
• Traslado Noturno: Praça Maior em
Madri, Maremagnum em Barcelona.
• Entradas: Mosteiro de Poblet (não
incluídos nos meses de inverno).
• Passeio em Trem: Mosteiro de
Montserrat.

NÓRDICA

O PREÇO INCLUI

MEDITERRÂNEO

T.Alt
T. Med
T.Baixa

OPÇÃO 2

ID: 18164

Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

04 SEX / TER. Barcelona.Pela manhã, visita panorâmica, passando pelas
¨Ramblas¨, obras de Gaudi e por monumentos que
recordam as Olimpíadas. Tarde livre. À noite faremos
um translado e assistiremos ao espetáculo A FONTE
MÁGICA de Montjuic, com seus ritmos de luzes, cores,
água e música, onde você disporá de tempo para
jantar nessa região.
Nota: Nas segundas feiras e em janeiro e fevereiro, por
tarefas de manutenção, não se realiza o espectáculo
da Fonte Mágica. Nessas ocasiões se oferecerá um
translado ao Porto Olímpico, zona com numerosos
restaurantes, muita vida e animação noturna.
05 SAB / QUA. Barcelona.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)

ATLÂNTICO

06 DOM / QUI. Valência.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

07, 14, 21, 28
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23

PENINSULA IBÉRICA

(Opç. 2) Madri, Barcelona e Valência
Dias 1 - 4 como em Opç. 1
05 SAB / QUA. Barcelona-Peníscola-Valência.Saída rumo ao sul seguindo o Mar Mediterrâneo.
Parada em PENÍSCOLA, pequena cidade medieval
com muralhas e cercada pelo mar. Pausa para um
passeio. A viagem segue para VALÊNCIA. tempo para
almoçar no centro. À tarde faremos uma visita com
guia local pela terceira cidade que mistura o moderno com o histórico, conheceremos seu centro histórico, o mercado de peixe, a catedral e também os
bairros modernos onde se encontra a vanguardista
Cidade das Artes e das Ciências.

(Opç. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

ECONÔMICA

Madri e Barcelona
Opção2
Madri, Barcelona e Valência
Opção 1

03 QUI / SEG. Madri- Saragoça- PobletMontserrat- Barcelona.Saída rumo à província de Aragão, atravessando as
terras de Castilha. Ao chegar a SARAGOÇA, breve
parada para conhecer a Basílica de Nossa Senhora
do Pilar. Após o horário do almoço, saída para visita ao Mosteiro de Poblet, rodeado por muralhas e
um dos mosteiros medievais mais bem conservados no mundo. (entrada incluída e visita guiada).
Posteriormente, viajamos ao Mosteiro de Montserrat,
onde está incluída a subida em trem de cremalheira,
para admirar as fantásticas paisagens. Continuação
até BARCELONA e chegada ao final da tarde.
Nota importante: Durante os meses de inverno, de
novembro a março, devido à duração mais curta dos
dias, não faremos a visita ao Mosteiro de Poblet (a fim
de que possamos chegar com luz solar a Montserrat).

468E-DÍAS 5/6

DESDE

Fotografía: Eli9111

02 QUA / DOM. Madri-Toledo-Madri.Excursão à histórica cidade de TOLEDO. Protegida
pelo Rio Tejo, suas ruas lembram histórias de cristãos,
judeus e muçulmanos. Tarde livre em MADRI. À noite,
recomenda-se assistir opçãoalmente a um espetáculo flamenco.

ADE

Montserrat

(Opç. 1) Madri e Barcelona
01 TER / SAB. Madri.Chegada em MADRI. Traslado ao hotel. No começo da
tarde, visita panorâmica da cidade, onde se poderá
conhecer os pontos monumentais mais atrativos. À
noite, traslado à Praça Maior. Sugere-se degustar o
vinho da região em algum de seus restaurantes típicos

NIBILID
PO

NLINE

MAIS INCLUIDO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

AMÉRICA

1

Porto

ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO

Fátima

2
Lisboa

EM

3

Madri

Caceres
Évora

ECONÔMICA
MEDITERRÂNEO
NÓRDICA
CENTRAL
ATÉ 15 DIAS

DIS

Opç. 2

NIBILID
PO

NLINE

DESDE 495E-DÍAS 6/7
DATAS DE SAÍDA
(Opç. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Excluindo as seguintes datas
Abr.20:
03, 10, 17
Nov.20:
13, 20, 27
Dez.20:
04, 11, 18, 25
Jan.21:
01, 08, 15, 22, 29
Fev.21:
05, 12, 19, 26
Mar.21:
05, 12, 19, 26

PREÇOS POR PESSOA

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
O

MAIS DE 15 DIAS

PORTUGUÊS
ADE

MAIS INCLUIDO

SAÍDA SEXTA-FEIRAS

OPÇÃO 1
ID: 18108

T.Alt
T. Med
T.Baixa

DBL
$ 548
$ 527
$ 495

OPÇÃO 2
ID: 18109

IND

DBL

IND

857

686

1064

836

660

1038

804

633

1011

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo:
Circuito em ônibus guia falando
espanhol/português, seguro básico de
viagem, café da manhã tipo buffet e
maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos
hotéis com este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Toledo em Madrí.
• Visita Panorâmica em: Madri, Lisboa.
• Traslado Noturno: Praça Maior em
Madri, Praça dos Restauradores em
Lisboa.
• Entradas: Capela dos Ossos em
Évora.
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Porto.
• Entradas: Adegas de Vinho em Porto..

304

Caceres
Fotografía: Carina Rodriguez

Madri
e
Lisboa
Opção2
Madri, Lisboa e Porto
Opção 1

(Opç. 1) Madri e Lisboa
01 SEG / SEX. Madri.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre.
Você receberá de tarde informação para o início
do seu roteiro, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.
02 TER / SAB. Madri.Manhã livre. Na parte da tarde, visita panorâmica da cidade, onde se poderá conhecer os pontos
monumentais mais atrativos. À noite, traslado
à Praça Maior. Sugere-se degustar o vinho da
região em algum de seus restaurantes típicos.
03 QUA / DOM. Madri-Toledo-Madri.Excursão à histórica cidade de TOLEDO.
Protegida pelo Rio Tejo, suas ruas lembram histórias de cristãos, judeus e muçulmanos. Tarde
livre em MADRI. À noite, recomenda-se assistir
opçãoalmente a um espetáculo flamenco.

06 SAB / QUA. Lisboa.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.
(Opç. 2) Madri, Lisboa e Porto
Dias 1 - 5 como em Opç. 1
06 SAB / QUA. Lisboa-Fátima-Porto.Viajamos ao norte de Portugal e conhecemos
FÁTIMA, saída rumo ao norte do país. Chegada
ao PORTO, a segunda maior cidade do país. Visita
panorâmica, onde se conhecerá o centro histórico, as margens do rio Douro e entrada a antigas
adegas. Restante do tempo livre.
07 DOM / QUI. Porto.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

04 QUI / SEG. Madri-Caceres-Évora-Lisboa.Sairemos de Madri, viajaremos para Extremadura.
Em Caceres você poderá almoçar e passear por
seu centro histórico, um dos conjuntos urbanos
medievais e do renascimento mais bem conservados do mundo. Já em Portugal pararemos em ÉVORA, cidade declarada Patrimônio
da Humanidade, com suas ruas brancas, seus
palácios renascentistas e sua catedral, ingresso incluído para a impressionante Capela dos
Ossos, construída com 5000 esqueletos! LISBOA,
chegada prevista para o final da tarde.
05 SEX / TER. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a
Torre e o bairro de Belém, lugar de onde saíram
os navegantes portugueses a navegar pelos oceanos no século XV. Tarde livre. Recomenda-se
passeio opçãoal à Sintra, Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores,
cheia de atmosfera com seus restaurantes e
cafés desde onde você poderá si quiser pegar o
Elevador Da Glória (não incluído) que leva até
Bairro Alto e seu mirante sobre Lisboa.

Fatima
Fotografía: Goreymarel

Madri

2

Barcelona

2

3

AMÉRICA

Saragoça

lisboa

ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO

GUIA FALANDO EM

PORTUGUÊS
DIS
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NIBILID
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O

NLINE

DESDE 543E- DÍAS 6/8

Fotografía: Hector Gaviola

1287
1244
1212

IND

81

81

81

O suplemento de comidas inclui um total de 4
refeições nos lugares indicados.
zAlmoço; lJantar.

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando português, seguro básico de viagem, café da manhã tipo
buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos hotéis com este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Toledo em Madri.
• Visita Panorâmica em: Barcelona, Madri.
• Traslado Noturno: Maremagnum em
Barcelona, Praça Maior em Madri.
• Entradas: Adegas de Freixenet em
Catalunha.
• Passeio em Trem: Recinto Adegas
Freixenet.
•
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Lisboa.
• Traslado
Noturno:
Praça
dos
Restauradores em Lisboa.
• Entradas: Capela dos Ossos em Évora.

08 QUA. Lisboa.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.
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MAIS DE 15 DIAS

05 DOM. Madri-Toledo-Madri.- AL
Excursão à histórica cidade de TOLEDO. Protegida
pelo Rio Tejo, suas ruas lembram histórias de cristãos, judeus e muçulmanos. Tarde livre em MADRI.

07 TER. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a
Torre e o bairro de Belém, lugar de onde saíram os
navegantes portugueses a navegar pelos oceanos
no século XV. Tarde livre. Recomenda-se passeio
opçãoal à Sintra, Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia
de atmosfera com seus restaurantes e cafés desde
onde você poderá si quiser pegar o Elevador Da
Glória (não incluído) que leva até Bairro Alto e seu
mirante sobre Lisboa.

846
803
771

920
872
867

ATÉ 15 DIAS

04 SAB. Madri.- JA
Manhã livre. Na parte da tarde, visita panorâmica da cidade, onde se poderá conhecer os pontos
monumentais mais atrativos. À noite, traslado à
Praça Maior. Sugere-se degustar o vinho da região
em algum de seus restaurantes típicos.

(Opç. 2) Barcelona, Madri e Lisboa
Dias 1 - 5 como em Opç. 1
06 SEG. Madri-Caceres-Évora-Lisboa.Sairemos de Madri, viajaremos para Extremadura.
Em Caceres você poderá almoçar e passear por seu
centro histórico, um dos conjuntos urbanos medievais e do renascimento mais bem conservados
do mundo. Já em Portugal pararemos em ÉVORA,
cidade declarada Patrimônio da Humanidade, com
suas ruas brancas, seus palácios renascentistas
e sua catedral, ingresso incluído para a impressionante Capela dos Ossos, construída com 5000
esqueletos! LISBOA, chegada prevista para o final
da tarde.

DBL

CENTRAL

03 SEX. Barcelona-Freixenet-Saragoça-Madri.AL
Saída de Barcelona e visita às adegas de Freixenet
(com passeio em trem turístico), se mistura modernidade com tradição. A viagem segue à SARAGOÇA;
tempo para almoçar e conhecer a Basílica do Pilar.
Continuação à MADRI; chegada por volta das
20:30h (Se as condições de tráfego permitirem).

06 SEG. Madri.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

$ 596
T.Alt
$ 548
T. Med
$ 543
T.Baixa
Suplementos
Comidas $ 81

OPÇÃO 2
ID: 18107

IND

NÓRDICA

02 QUI. Barcelona.- JA
Pela manhã visitaremos a cidade, as ¨Ramblas¨,
as obras de Gaudí e as lembranças das Olimpíadas.
Tarde livre. À noite iremos ao Maremagnum, um
shopping center vanguardista, localizado à beira
mar, no centro da cidade (no inverno esta visita
poderá ser realizada ao meio-dia).

À noite, recomenda-se assistir opçãoalmente a um
espetáculo flamenco.

OPÇÃO 1
ID: 18104

DBL

MEDITERRÂNEO

(Opç. 1) Barcelona e Madri
01 QUA. Barcelona.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você
receberá de tarde informação para o início do seu
roteiro, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

PREÇOS POR PESSOA

ATLÂNTICO

Barcelona e Madri Opção2
Barcelona , Madri, Lisboa

Opção 1

PENINSULA IBÉRICA

Lisboa - Plaza de Comercio

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24, 31

ECONÔMICA

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

MAIS INCLUIDO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

Opç. 2

AMÉRICA

OPÇÃO 1
Saragoça
Fátima

Barcelona
1/2

GUIA FALANDO EM

PORTUGUÊS

OPÇÃO 2
SAÍDA ÀS SEGUNDAS-FEIRAS
EM

PORTUGUÊS

OPÇÃO 3
SAÍDA ÀSDOMINGOS
EM

PORTUGUÊS

2 Madri

MAIS INCLUIDO

DIS

NLINE

DESDE 431 E- DÍAS 5/6/7
DATAS DE SAÍDA

(Opç. 1)
Abr.20:

02, 06, 09, 12,
13, 16, 19, 20, 23,
26, 27, 30
Mai.20: 03, 04, 07, 10, 11,
14, 17, 18, 21, 24,
25, 28, 31
Jun.20: 01, 04, 07, 08, 11,
14, 15, 18, 21, 22,
25, 28, 29
02, 05, 06, 09,
Jul.20:
12, 13, 16, 19, 20,
23, 26, 27, 30
02, 03, 06, 09,
Ago.20:
10, 13, 16, 17, 20,
23, 24, 27, 30, 31

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

(Opç. 2)

NÓRDICA

OPÇ. 3

NIBILID
PO

O

ECONÔMICA

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
ADE

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

2
Lisboa

Set.20: 03, 06, 07, 10, 13,
14, 17, 20, 21, 24,
27, 28
Out.20: 01, 04, 05, 08, 11,
12, 15, 18, 19, 22,
25, 26, 29
02, 05, 09, 12,
Nov.20:
16, 19, 23, 26, 30
Dez.20: 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28, 31
Jan.21: 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28
Fev.21: 01, 04, 08, 11, 15,
18, 22, 25
Mar.21: 01, 04, 08, 11, 15,
18, 22, 25, 29

Abr.20 :
02, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30
Mai.20 :
03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31
Jun.20 :
01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29
Jul.20 :
02, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30
Ago.20 : 02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31
Set.20 :
03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28
Out.20 :
01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29
Nov.20 :
02, 05, 12, 19, 26
Dez.20 :
03, 10, 17, 24, 31
Jan.21 :
07, 14, 21, 28
Fev.21 :
04, 11, 18, 25
Mar.21 :
04, 11, 18, 25

(Opç. 3)
Abr.20 :
12, 19, 26, 30
Mai.20 : 03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28, 31
Jun.20 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28
Jul.20 : 02, 05, 09, 12, 16,
19, 23, 26, 30

Ago.20 :
02, 06, 09, 13,
16, 20, 23, 27, 30
Set.20 : 03, 06, 10, 13, 17,
20, 24, 27
Out.20 : 01, 04, 08, 11, 15,
18, 22, 25, 29
Nov.20 :
05, 12

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1
ID: 18159

OPÇÃO 2
ID: 18161

OPÇÃO 3
ID: 18162

DBL IND DBL IND DBL IND
$ 473 728 638 957 777 1165
T.Alt
T. Med $ 457 712 612 931 739 1127
T.Baix $ 431 686 580 899 691 1079

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol/ português,
seguro básico de viagem, café da manhã tipo
buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos
hotéis com este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Lisboa, Madri.
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores
em Lisboa, Praça Maior em Madri.
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: Fátima.
•
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Barcelona.
•
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Poblet, Barcelona.
• Traslado Noturno: Maremagnun em
Barcelona.
• Entradas: Mosteiro de Poblet no includosnos
meses de inverno.
• Passeio em Trem: Mosteiro de Montserrat.
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Toledo

Fotografía: Kary

Lisboa e Madri Opção 1
Lisboa, Madri e Barcelona Opção 2
Opção3
Lisboa, Madri, Barcelona Especial 2 Noites
(Opç. 1) Lisboa e Madri
01 SEG / QUI / DOM. Lisboa.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você
receberá de tarde informação para o início do seu
roteiro, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.
02 TER / SEX / SEG. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a
Torre e o bairro de Belém, lugar de onde saíram os
navegantes portugueses a navegar pelos oceanos
no século XV. Tarde livre. Recomenda-se passeio
opçãoal à Sintra, Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia
de atmosfera com seus restaurantes e cafés desde
onde você poderá si quiser pegar o Elevador Da
Glória (não incluído) que leva até Bairro Alto e seu
mirante sobre Lisboa.
03 QUA / SAB / TER. Lisboa- Fátima- Madri.Viajaremos rumo ao norte de Portugal, conheceremos FÁTIMA, importante santuário. Continuaremos
nosso trajeto pelas terras verdes localizadas no
centro do país. Entraremos na Espanha, entre seus
campos atravessaremos o norte de Extremadura.
Almoço incluído de comida regional em nossa
rota. Seguiremos para MADRI. Chegada ao final do
dia e translado a Praça Maior cheia de restaurantes
e de vida.
04 QUI / DOM / QUA. Madri.Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde
poderá conhecer os pontos monumentais mais atrativos. Posteriormente se oferecerá opçãoalmente uma excursão a Toledo. À noite, recomenda-se
assistir opçãoalmente a um espetáculo flamenco.
05 SEX / SEG / QUI. Madri.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.
(Opç. 2) Lisboa, Madri e Barcelona
Dias 1 - 4 como em Opç. 1
05 SEX / SEG / QUI. Madri- Saragoça- Barcelona.Saída rumo à província de Aragão, atravessando as
terras de Castilha. Ao chegar à SARAGOÇA, breve

parada para conhecer a Basílica de Nossa Senhora
do Pilar. Continuação à BARCELONA e breve visita
panorâmica pelas principais ruas da capital catalã. Nota: (Em ocasiões a visita pode ser feita o dia
seguinte de manhã)
06 SAB / TER / SEX. Barcelona.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.
(Opç. 3) Lisboa, Madri, Barcelona Especial 2 Noites
Dias 1 - 4 como em Opç. 2
05 SEG / QUI. Madri- Saragoça- PobletMontserrat- Barcelona.Saída rumo à província de Aragão, atravessando as terras de Castilha. Ao chegar a SARAGOÇA,
breve parada para conhecer a Basílica de Nossa
Senhora do Pilar. Após o horário do almoço, saída
para visita ao Mosteiro de Poblet, rodeado por
muralhas e um dos mosteiros medievais mais bem
conservados no mundo. (entrada incluída e visita
guiada). Posteriormente, viajamos ao Mosteiro de
Montserrat, onde está incluída a subida em trem
de cremalheira, para admirar as fantásticas paisagens. Continuação até BARCELONA e chegada ao
final da tarde.
Nota importante: Durante os meses de inverno, de
novembro a março, devido à duração mais curta dos
dias, não faremos a visita ao Mosteiro de Poblet (a fim
de que possamos chegar com luz solar a Montserrat).
06 TER / SEX. Barcelona.Pela manhã, visita panorâmica, passando pelas
¨Ramblas¨, obras de Gaudi e por monumentos que
recordam as Olimpíadas. Tarde livre. À noite faremos um translado e assistiremos ao espetáculo A
FONTE MÁGICA de Montjuic, com seus ritmos de
luzes, cores, água e música, onde você disporá de
tempo para jantar nessa região.
Nota: Nas segundas feiras e em janeiro e fevereiro,
por tarefas de manutenção, não se realiza o espectáculo da Fonte Mágica. Nessas ocasiões se oferecerá
um translado ao Porto Olímpico, zona com numerosos restaurantes, muita vida e animação noturna.
07 QUA / SAB. Barcelona.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

AMÉRICA

Madri

Granada

SAÍDA SEGUNDA-FEIRAS
EM

PORTUGUÊS

DIS

ADE

NIBILID
PO

O

NLINE

DESDE 468E-DÍAS

4/7

Málaga

Málaga

Fotografía: Olga

Andaluzia com Madri

DBL

IND

511

660

468

617

468

617

596

724

DBL
718
665
665
803

IND
999
946
946
1063

CON Madri

ID: 18077

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Extra*

$
$
$
$

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

NOTA IMPORTANTE
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

O PREÇO INCLUI

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Fotografía: Gorey marel
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MAIS DE 15 DIAS

Madri

ATÉ 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol/ português,
seguro básico de viagem, café da manhã
tipo buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos hotéis com este serviço).
• Barco: pelo rio Guadalquivir em Sevilha.
• Visita Panorâmica em: Sevilha, Córdova.
• Entradas: Palácio da Alhambra em
Granada e Jardins de Generalife (só opção
com entrada Alhambra incluída), CatedralMesquita e antiga sinagoga de Córdova, ,
Moinho Rucio em Consuegra.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Granada, Sevilha.

CENTRAL

02 TER / SAB. Granada-Málaga-MarbellaRonda-Sevilha.Saída de Granada. A viagem prossegue pela costa
do Sol. Em MÁLAGA, chegada e tempo livre para
um passeio pelo seu centro histórico onde se
destaca a catedral e o Museu de Picasso. Na sequência, a viagem continua pela costa, com bonitas paisagens do mediterrâneo. PORTO BANUS,
localizado em Marbella, porto recreativo de alto
nível. Durante a tarde a viagem segue pela ¨serrania¨, historias de bandoleiros antes de chegar à
RONDA. Belíssimo ¨povoado branco¨, com seu
grande penhasco, que divide a cidade pela metade. Continuação à SEVILHA. Chegada ao final da
tarde. Jantar incluído no hotel.

04 QUI / SEG. Sevilha- Córdova- ConsuegraMadri.
Saída de Sevilha, seguindo o Vale de Guadalquivir
até CÓRDOVA. Com guia local faremos a visita de
sua grande Mesquita-Catedral (ingresso incluído), passeio pelo bairro antigo com seus famosos
pátios repletos de flores e visita à Antiga sinagoga (ingresso incluído). Após o horário do almoço
sairemos rumo a terras castelhanas. Faremos
uma parada em CONSUEGRA, onde 12 moinhos
de vento gigantes contemplam, junto ao castelo,
a planície manchega. Visitamos o Moinho Rucio.
A viagem retorna a MADRI.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai
precisar de uma noite adicional.

$
$
$
$

NÓRDICA

NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado
de visitas à Alhambra é limitado por lei. O número
de visitas atribuído às operadoras de turismo é
reduzido e só conheceremos a quantidade concedida um mês antes da data de chegada. Mesmo
que você adquira a viagem com o ingresso incluído não podemos garantir a visita à Alhambra
(caso não seja possível oferecer esses ingressos
visitaríamos os Alcaceres Reais (Reales Alcázares)
em Sevilha com características semelhantes,
assim como será realizada uma visita com guia
local à cidade de Granada). Se a visita à Alhambra
for muito importante para você, sugerimos que
adquira a viagem “sem ingresso” (preço mais
baixo) e reserve pela Internet seus ingressos dentro do limite existente para ingressos individuais
no site do patrimônio https://tickets.alhambra-patronato.es/

03 QUA / DOM. Sevilha.Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde
se poderá conhecer a catedral e sua famosa
Giralda, às margens do Rio Guadalquivir e os
bairros populares de Santa Cruz e Triana. Após
a visita faremos um passeio de barco pelo rio
Guadalquivir, desfrute da imensa vista panorâmica oferecida a partir do barco! À noite,
opçãoalmente, boa oportunidade para assistir a
um popular espetáculo flamenco.

ID: 18075

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Extra*

MEDITERRÂNEO

01 SEG / SEX. Madri- Granada.Saída de Madri ao começo da manhã, atravessando a província de La Mancha. Parada
em PUERTO LÁPICE, um povoado que traz
lembranças de Dom Quixote. Entrada em
Andaluzia pelo Desfiladeiro de Despeñaperros.
Chegada à GRANADA. Almoço incluído. À tarde,
se você adquiriu a viagem com visita a Alhambra
incluída, visitaremos com guia local o imenso
Palácio de Alhambra e seus belos jardins de
Generalife construídos na época árabe.

Opção 2

ATLÂNTICO

Adicione a sua viagem uma estadia em Madri:
2 noites, traslado de chegada, city tour, traslado noturno à Praça Maior e Toledo. Ver informação na página 17 MINIPACOTE MADRI

PREÇOS POR PESSOA
Opção de viagem sem entrada no
Alhambra € 30 de desconto por pessoa

PENINSULA IBÉRICA

Andaluzia

Opção 1

ECONÔMICA

Fotografía: Carina Rodriguez

06*, 13, 20, 24*, 27*
01*, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29*

MAIS INCLUIDO

DATAS DE SAÍDA

ORIENTE MEDIO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

ASIA E OCEANIA

Córdova
1
Sevilha
ga
2 Mála

AMÉRICA

Fátima

Madri

2 Lisboa

1

Valencia

Évora
Alicante

MAIS INCLUIDO

Málaga

OPÇ. 2 E 3
SAÍDA SABADOS

EM

PORTUGUÊS
DIS

NIBILID
PO

NLINE

DESDE 691E-DÍAS 6/8
DATAS DE SAÍDA
(Opç. 1)
Abr.20 :
04, 11, 18, 25*
Mai.20 : 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Jun.20 :
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Jul.20 :
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Ago.20 : 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Set.20 : 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Out.20 :
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Nov.20 :
04, 07, 14, 21, 28
Dez.20 :
05, 12, 19, 26
Jan.21 :
02, 09, 16, 23, 30
Fev.21 :
06, 13, 20, 27
Mar.21 :
06, 13, 20, 27*
(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

Nov.20:

11, 18

PREÇOS POR PESSOA
Opção de viagem sem entrada no
Alhambra € 30 de desconto por pessoa
OPÇÃO 1
ID: 18115

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Extra*

$
$
$
$

OPÇÃO 2
ID: 18117

DBL

IND

DBL

IND

739

984

1005

1372
1340

707

952

973

691

936

926

1293

824

1047

1090

1436

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

NOTA IMPORTANTE
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol/ português,
seguro básico de viagem, café da manhã tipo
buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa
nos hotéis com este serviço).
• Barco: pelo rio Guadalquivir em Sevilha.
• Visita Panorâmica em: Valência, Sevilha,
Córdova.
• Entradas: Visita do Palácio da Alhambra e
Jardins de Generalife so opçao com entrada
incluida, Catedral-Mesquita e antiga sinagoga de Córdova, , Moinho Rucio em Consuegra.
• Passeio em Trem: Trem turistico em Caravaca
de la Cruz.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Granada, Sevilha.
(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Lisboa.
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores
em Lisboa.
• Entradas: Capela dos Ossos em Évora.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: na rota
entre Fátima e Madri.
www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Granada
Fotografía: Mário Sérgio Borges

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
O

ECONÔMICA

Sevilha

OPÇ. 2 E 3

2 Granada

ADE

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

Córdova

2

Costa do Levante e Andaluzia Opção 1 Opção2
Costa do Levante, Andaluzia e Portugal
(Opç. 1) Costa do Levante e Andaluzia
01 QUA / SAB. Madri- Alarcon- Valência.Sairemos de Madri pela manhã com destino
a Castilla la Mancha. Em nossa rota paramos em
ALARCON, pequeno povoado com impressionantes
muralhas medievais. Tempo para dar um passeio.
Seguimos a VALÊNCIA. Chegada ao meio-dia. Tempo
para almoçar. À tarde faremos uma visita com guia
local pela terceira cidade que mistura o moderno
com o histórico, conheceremos seu centro histórico,
o mercado de peixe, a catedral e também a vanguardista Cidade das Ciências e os bairros modernos.
Nota: dependendo do número de passageiros, o trajeto Madri/ Valência poderá ser efetuado em trem de
alta velocidade (sem fazer a parada em Alarcon).
02 QUI / DOM. Valência-Alicante-Caravaca de la
Cruz-Granada.A viagem continua pela comunidade Valenciana.
Chegada a ALICANTE e tempo para passear nesta
ativa e agradável cidade marítima. Depois do horário do almoço, a viagem continua até a região de
MÚRCIA, onde conhecerá CARAVACA DE LA CRUZ,
população considerada como uma das cinco cidades
santas pela Igreja Católica. Seu Santuário de La Vera
Cruz, guarda uma relíquia; a cruz de Cristo. Subiremos,
de trenzinho turístico, à parte histórica. Em seguida,
a viagem continua por uma atrativa estrada paisagística até a região da ANDALUZIA. Chegada ao final
do dia em GRANADA. Jantar incluído.
03 SEX / SEG. Granada.Dia completo para desfrutar em Granada, cidade
histórica com suas belas paisagens dominados pela
Alhambra. Incluímos, se você adquiriu a viagem
com visita a Alhambra incluída, a visita com guia
local do imenso Palácio de Alhambra de Granada e
seus belos jardins de Generalife construídos na
época árabe.Tarde livre, durante a qual poderá ser
conhecida a Catedral que abriga a sepultura dos
Reis Católicos ou passear pelo bairro do Albaicín
e desfrutar das belas vistas da Alhambra desde o
Mirante de San Nicolas.
NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado de
visitas à Alhambra é limitado por lei. O número de
visitas atribuído às operadoras de turismo é reduzido e só conheceremos a quantidade concedida e
os horarios (poderá realizar-se pela tarde) um mês
antes da data de chegada. Mesmo que você adquira a viagem com o ingresso incluído não podemos
garantir a visita à Alhambra (caso não seja possível
oferecer esses ingressos visitaríamos os Alcaceres
Reais (Reales Alcázares) em Sevilha com características semelhantes, assim como será realizada uma
visita com guia local à cidade de Granada). Se a visita
à Alhambra for muito importante para você, sugerimos que adquira a viagem “sem ingresso” (preço mais
baixo) e reserve pela Internet seus ingressos dentro do
limite existente para ingressos individuais no site do
patrimônio https://tickets.alhambra-patronato.es/
04 SAB / TER. Granada-Málaga-Marbella-RondaSevilha.Saída de Granada. A viagem prossegue pela costa
do Sol. Em MÁLAGA, chegada e tempo livre para um
passeio pelo seu centro histórico onde se destaca
a catedral e o Museu de Picasso. Na sequência, a
viagem continua pela costa, com bonitas paisagens do mediterrâneo. PORTO BANUS, localizado em
Marbella, porto recreativo de alto nível. Durante a
tarde a viagem segue pela ¨serrania¨, historias de
bandoleiros antes de chegar à RONDA. Belíssimo

¨povoado branco¨, com seu grande penhasco,
que divide a cidade pela metade. Continuação à
SEVILHA. Chegada ao final da tarde. Jantar incluído
no hotel.
05 DOM / QUA. Sevilha.Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se
poderá conhecer a catedral e sua famosa Giralda, às
margens do Rio Guadalquivir e os bairros populares
de Santa Cruz e Triana. Após a visita faremos um
passeio de barco pelo rio Guadalquivir, desfrute
da imensa vista panorâmica oferecida a partir do
barco! À noite, opçãoalmente, boa oportunidade
para assistir a um popular espetáculo flamenco.
06 SEG / QUI. Sevilha- Córdova- ConsuegraMadri.Saída de Sevilha, seguindo o Vale de Guadalquivir
até CÓRDOVA. Com guia local faremos a visita de
sua grande Mesquita-Catedral (ingresso incluído),
passeio pelo bairro antigo com seus famosos pátios
repletos de flores e visita à Antiga sinagoga (ingresso incluído). Após o horário do almoço sairemos
rumo a terras castelhanas. Faremos uma parada
em CONSUEGRA, onde 12 moinhos de vento gigantes
contemplam, junto ao castelo, a planície manchega.
Visitamos o Moinho Rucio. A viagem retorna a MADRI.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.
(Opç. 2) Costa do Levante, Andaluzia e Portugal
Días 1 - 5 como en Opç. 1
06 SEG / QUI. Sevilha- Jerez de los CaballerosMonsaraz- Évora- Lisboa.Saída de Sevilha, em uma etapa de grande beleza
paisagística, entre colinas e oliveiras entraremos em
Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada
nesta cidade que pertenceu aos templários e onde
nasceu Vasco Núñez de Balboa. Entraremos em
Portugal. MONSARAZ, um dos vilarejos mais pitorescos
de Portugal, com suas muralhas, castelo, ruas brancas cheias de flores e uma bela vista. Continuaremos
rumo a ÉVORA, cidade declarada Patrimônio da
Humanidade com suas ruas brancas, seus palácios
renascentistas e sua catedral. Tempo para almoçar. Visitaremos a impressionante Capela dos Ossos
(ingresso incluído), construída com 5.000 esqueletos! LISBOA, chegada prevista para o final do dia.
07 TER / SEX. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a
Torre e o bairro de Belém, lugar de onde saíram os
navegantes portugueses a navegar pelos oceanos
no século XV. Tarde livre. Recomenda-se passeio
opçãoal à Sintra, Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia
de atmosfera com seus restaurantes e cafés desde
onde você poderá si quiser pegar o Elevador Da
Glória (não incluído) que leva até Bairro Alto e seu
mirante sobre Lisboa.
08 QUA / SAB. Lisboa- Fátima- Madri.Viajaremos rumo ao norte de Portugal, conheceremos FÁTIMA, importante santuário. Continuaremos
nosso trajeto pelas terras verdes localizadas no centro do país. Entraremos na Espanha, entre seus campos atravessaremos o norte de Extremadura. Almoço
regional incluido. Seguiremos para MADRI. Chegada
no final do dia. Fim dos nossos serviços. Verifique a
hora de seu voo para saber se vai precisar de uma
noite adicional.

O PREÇO INCLUI

DIS

$
$
$
$

463
441
436
505

564
542
537
595

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

NOTA IMPORTANTE
Seu circuito inclui um trajeto de trem de alta
velocidade em que existe um limite máximo autorizado de uma mala de 20 KG por pessoa
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

Madri

Fátima

2
Lisboa
Evora

1 Sevilha

DESDE 569E- DÍAS 4
DATAS DE SAÍDA

Fotografía: Silvivila

O PREÇO INCLUI

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Extra*

DBL
$
$
$
$

606
585
569
649

IND
776
755
739
819

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

NOTA IMPORTANTE
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MAIS DE 15 DIAS

Seu circuito inclui um trajeto de trem de alta
velocidade em que existe um limite máximo
autorizado de uma mala de 20 KG por pessoa
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro
no momento da venda.

ATÉ 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol/ português, seguro básico de viagem,
café da manhã tipo buffet e maleteiro, (1 bagagem por
pessoa nos hotéis com este serviço).
• Visita Panorâmica em: Sevilha, Lisboa.
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores em Lisboa.
• Entradas: Capela dos Ossos em Évora.
• Trem Alta Velocidade: Madri- Sevilha.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: na rota entre Fátima e
Madri.

PREÇOS POR PESSOA
ID: 18819

CENTRAL

04 SAB / QUA. Lisboa- Fatima- Madri.Viajaremos rumo ao norte de Portugal. Tempo livre em
FÁTIMA, importante santuário. Continuação da viagem pelas terras verdes localizadas no centro do país.
Entraremos na Espanha, entre seus campos atravessaremos o norte de Extremadura. Almoço regional incluído.
Seguiremos para MADRI. Chegada no final do dia. Fim dos
nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se
vai precisar de uma noite adicional.

NÓRDICA

Sevilha

Abr.20 :
08, 15, 22, 29*
Mai.20 :
06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Jun.20 :
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Jul.20 : 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Ago.20 : 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Set.20 : 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Out.20 :
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Nov.20 :
01, 04, 08, 11, 18, 25
Dez.20 :
02, 09, 16, 23, 30
Jan.21 :
06, 13, 20, 27
Fev.21 :
03, 10, 17, 24
Mar.21 :
03, 10, 17, 24, 31

MEDITERRÂNEO

03 SEX / TER. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e
o bairro de Belém, lugar de onde saíram os navegantes
portugueses a navegar pelos oceanos no século XV.
Tarde livre. Recomenda-se passeio opçãoal à Sintra,
Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia de
atmosfera com seus restaurantes e cafés desde onde
você poderá si quiser pegar o Elevador Da Glória (não
incluído) que leva até Bairro Alto e seu mirante sobre
Lisboa.

O

02 QUI / SEG. Sevilha- Jerez de los CaballerosMonsaraz- Évora- Lisboa.Saída de Sevilha, em uma etapa de grande beleza
paisagística, entre colinas e oliveiras entraremos em
Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada nesta
cidade que pertenceu aos templários e onde nasceu Vasco
Núñez de Balboa. Entraremos em Portugal. MONSARAZ,
um dos vilarejos mais pitorescos de Portugal, com suas
muralhas, castelo, ruas brancas cheias de flores e uma
bela vista. Continuaremos rumo a ÉVORA, cidade declarada Patrimônio da Humanidade com suas ruas brancas, seus palácios renascentistas e sua catedral. Tempo
para almoçar. Visitaremos a impressionante Capela dos
Ossos (ingresso incluído), construída com 5.000 esqueletos! LISBOA, chegada prevista para o final do dia.

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Extra*

NIBILID
PO

ADE

01 QUA / DOM. Madri- Sevilha.Saída cedo da estação de trem de Atocha. (Nota: caso tenha
adquirido noites adicionais em Madri com a Europamundo,
o traslado desde o hotel a estação de Atocha, não está
incluído). Viagem em trem AVE, um dos trens mais rápidos
e confortáveis do mundo. Chegará à velocidade de 300
km/h no seu trajeto de duas horas e meia até SEVILHA.
Chegada e visita panorâmica da cidade. Poderá conhecer a catedral e a sua famosa Giralda, as margens do Rio
Guadalquivir, os populares bairros de Santa Cruz e Triana.
Pela noite lhe oferecemos a possibilidade de conhecer um
popular tablado flamenco.
Nota: No trajeto realizado em trem será feito sem presença de guia acompanhante Europamundo.

PREÇOS POR PESSOA
Opção de viagem sem entrada no Alhambra €
30 de desconto por pessoa
ID: 18799
DBL
IND

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NLINE

06*, 13, 20, 27*
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29*

ATLÂNTICO

Sevilha e Lisboa com AVE

PORTUGUÊS

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PENINSULA IBÉRICA

SAÍDA QUARTA-FEIRAS
EM

DESDE 436E- DÍAS 3

ECONÔMICA

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol/ português,
seguro básico de viagem, café da manhã tipo
buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos
hotéis com este serviço).
• Barco: pelo rio Guadalquivir em Sevilha.
• Visita Panorâmica em: Sevilha.
• Entradas: Palácio da Alhambra em Granada e
Jardins de Generalife só opção com entrada
Alhambra incluída.
• Trem Alta Velocidade: Sevilha - Madri .
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: Granada,
Sevilha.

1 Granada

MAIS INCLUIDO

02 TER / SAB. Granada-Málaga-Marbella-RondaSevilha.Saída de Granada. A viagem prossegue pela costa do Sol.
Em MÁLAGA, chegada e tempo livre para um passeio pelo
seu centro histórico onde se destaca a catedral e o Museu
de Picasso. Na sequência, a viagem continua pela costa,
com bonitas paisagens do mediterrâneo. PORTO BANUS,
localizado em Marbella, porto recreativo de alto nível.

03 QUA / DOM. Sevilha- Madri.Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se poderá conhecer a catedral e sua famosa Giralda, às margens
do Rio Guadalquivir e os bairros populares de Santa Cruz
e Triana. Após a visita faremos um passeio de barco pelo
rio Guadalquivir, desfrute da imensa vista panorâmica
oferecida a partir do barco! De tarde, um traslado até a
estação. Retornaram a Madri no trem AVE, um dos mais
rápidos e confortáveis do mundo, com velocidades de
até 300km/h no percurso de duas horas e meia até Madri.
Nota: No trajeto realizado em trem será feito sem presença de guia acompanhante Europamundo.
Nota: Em caso de ter adquirido noites extras em Madri, o
traslado desde a estação de trem para o hotel não está
incluído.

1
Málaga

ORIENTE MEDIO

NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado de visitas à Alhambra é limitado por lei. O número de visitas atribuído às operadoras de turismo é reduzido e só conheceremos a quantidade concedida um mês antes da data de
chegada. Mesmo que você adquira a viagem com o ingresso incluído não podemos garantir a visita à Alhambra
(caso não seja possível oferecer esses ingressos visitaríamos os Alcaceres Reais (Reales Alcázares) em Sevilha com
características semelhantes, assim como será realizada
uma visita com guia local à cidade de Granada). Se a visita
à Alhambra for muito importante para você, sugerimos
que adquira a viagem “sem ingresso” (preço mais baixo)
e reserve pela Internet seus ingressos dentro do limite
existente para ingressos individuais no site do patrimônio
https://tickets.alhambra-patronato.es/

Sevilha

Durante a tarde a viagem segue pela ¨serrania¨, historias de bandoleiros antes de chegar à RONDA. Belíssimo
¨povoado branco¨, com seu grande penhasco, que divide
a cidade pela metade. Continuação à SEVILHA. Chegada
ao final da tarde. Jantar incluído no hotel.

ASIA E OCEANIA

01 SEG / SEX. Madri- Granada.Saída de Madri ao começo da manhã, atravessando a
província de La Mancha. Parada em PUERTO LÁPICE, um
povoado que traz lembranças de Dom Quixote. Entrada
em Andaluzia pelo Desfiladeiro de Despeñaperros.
Chegada à GRANADA. Almoço incluído. À tarde, se você
adquiriu a viagem com visita a Alhambra incluída, visitaremos com guia local o imenso Palácio de Alhambra e
seus belos jardins de Generalife construídos na época
árabe.

NLINE

O

Adicione a sua viagem uma estadia em Madri: 2 noites,
traslado de chegada, city tour, traslado noturno à
Praça Maior e Toledo. Ver informação na página 17
MINIPACOTE MADRI

NIBILID
PO

ADE

Andaluzia, Trem AVE

Madri

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
DIS

PORTUGUÊS

AMÉRICA

SAÍDA SEGUNDA-FEIRAS
EM

AMÉRICA

Braga

1

PORTUGUÊS

Coimbra 1 Fátima
1
Nazaré
Marvao
Lisboa 2
1
Évora

Monasterio
de la Rábida

Madri

SEVILHA
2 Málaga Granada
1

Nazare
Fotografía: lberbesi

DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NIBILID
PO

O

NLINE

DESDE 1101E-DÍAS 10

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

DATAS DE SAÍDA

MAIS DE 15 DIAS

ADE

MAIS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

Porto

GUIA FALANDO EM

Guimaraes
Mateus

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27*
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29*

PREÇOS POR PESSOA
ID: 18086

T.Alt
T. Med
T.Baixa

*T.Extra

DBL
$ 1186
$ 1144
$ 1101
$ 1271

INDIV
1638
1596
1553
1702

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

NOTA IMPORTANTE
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda..

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando português, seguro básico de viagem, café da manhã tipo buffet e
maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos hotéis
com este serviço).
• Barco: Pelo rio Guadalquivir em SEVILHA,
Pelo rio Douro em Pinhao.
• Visita Panorâmica em: Sevilha, Porto, Lisboa.
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores
em Lisboa.
• Entradas: Palácio da Alhambra em Granada
e Jardins de Generalife (só opção com entrada Alhambra incluída), Capela dos Ossos
em Évora, Convento - Castelo de Cristo em
Tomar, Adegas de Vinho em Porto, Jardins
de Mateus.
• Funicular: Bom Jesus em Braga, Cidade
Antiga de Nazaré.
• 4 Almoços ou Jantares Incluídos em:
www.facebook.com/
Granada,
Sevilha, Fátima, Coimbra.
europamundovacaciones

310

Andaluzia e Portugal ao completo
Adicione a sua viagem uma estadia em Madri: 2 noites, traslado de chegada, city tour, traslado noturno
à Praça Maior e Toledo. Ver informação na página 17
MINIPACOTE MADRI
01 SEG. Madri- Granada.Saída de Madri ao começo da manhã, atravessando a província de La Mancha. Parada em PUERTO
LÁPICE, um povoado que traz lembranças de Dom
Quixote. Entrada em Andaluzia pelo Desfiladeiro de
Despeñaperros. Chegada à GRANADA. Almoço incluído. À tarde, se você adquiriu a viagem com visita
a Alhambra incluída, visitaremos com guia local o
imenso Palácio de Alhambra e seus belos jardins de
Generalife construídos na época árabe.
NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado de
visitas à Alhambra é limitado por lei. O número de
visitas atribuído às operadoras de turismo é reduzido
e só conheceremos a quantidade concedida um mês
antes da data de chegada. Mesmo que você adquira a
viagem com o ingresso incluído não podemos garantir
a visita à Alhambra (caso não seja possível oferecer
esses ingressos visitaríamos os Alcaceres Reais (Reales
Alcázares) em Sevilha com características semelhantes,
assim como será realizada uma visita com guia local à
cidade de Granada). Se a visita à Alhambra for muito
importante para você, sugerimos que adquira a viagem
“sem ingresso” (preço mais baixo) e reserve pela Internet
seus ingressos dentro do limite existente para ingressos
individuais no site do patrimônio https://tickets.alhambra-patronato.es/
02 TER. Granada-Málaga-Marbella-Ronda-Sevilha.Saída de Granada. A viagem prossegue pela costa do Sol.
Em MÁLAGA, chegada e tempo livre para um passeio pelo
seu centro histórico onde se destaca a catedral e o Museu
de Picasso. Na sequência, a viagem continua pela costa,
com bonitas paisagens do mediterrâneo. PORTO BANUS,
localizado em Marbella, porto recreativo de alto nível.
Durante a tarde a viagem segue pela ¨serrania¨, historias de bandoleiros antes de chegar à RONDA. Belíssimo
¨povoado branco¨, com seu grande penhasco, que divide
a cidade pela metade. Continuação à SEVILHA. Chegada
ao final da tarde. Jantar incluído no hotel.
03 QUA. Sevilha.Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se
poderá conhecer a catedral e sua famosa Giralda, às
margens do Rio Guadalquivir e os bairros populares de
Santa Cruz e Triana. Após a visita faremos um passeio de
barco pelo rio Guadalquivir, desfrute da imensa vista
panorâmica oferecida a partir do barco! À noite, opçãoalmente, boa oportunidade para assistir a um popular
espetáculo flamenco.
04 QUI. Sevilha- Jerez de los CaballerosMonsaraz- Évora.Saída de Sevilha, em uma etapa de grande beleza
paisagística, entre colinas e oliveiras entraremos em
Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada
nesta cidade que pertenceu aos templários e onde
nasceu Vasco Núñez de Balboa. Entraremos em
Portugal. MONSARAZ, um dos vilarejos mais pitorescos
de Portugal, com suas muralhas, castelo, ruas brancas
cheias de flores e uma bela vista. Continuaremos rumo
a ÉVORA, cidade declarada Patrimônio da Humanidade
com suas ruas brancas, seus palácios renascentistas
e sua catedral. Tempo para almoçar. Visitaremos a
impressionante Capela dos Ossos (ingresso incluído),
construída com 5.000 esqueletos!
05 SEX. Évora- Marvão- Castelo da VideTomar- Fátima.Hoje viajaremos entre as belas paisagens do Alentejo.
Pararemos em MARVÃO, pequeno vilarejo rodeado por

muralhas, muito pitoresco, que nos oferece uma fantástica vista panorâmica da região. Depois disso, conheceremos o CASTELO DE VIDE, com seu castelo e sua
antiga judiaria, poderemos visitar a antiga sinagoga
(hoje museu) ou passear pelo labirinto de ruelas da cidade. Após o almoço continuaremos para TOMAR, cidade
dominada pelo CONVENTO DE CRISTO, antigo castelo-convento dos templários, ingresso incluído. Chegada
a FÁTIMA, em primeiro lugar iremos a ALJUSTREL, a
aldeia onde nasceram os três pastorinhos, poderemos
ver a casa de Lúcia. Depois disporemos de tempo no
SANTUÁRIO DE FÁTIMA onde, caso deseje, você poderá
presenciar a procissão das velas (não é realizado durante o inverno). Jantar incluído.
06 SAB. Fátima-Porto.Viajaremos rumo ao norte de Portugal. Chegada prevista por volta das onze da manhã à cidade do PORTO, a
segunda cidade de Portugal. Visita panorâmica desta
cidade incluída, centro histórico, margens do Rio Douro;
faremos uma visita às suas antigas adegas. Tempo livre.
07 DOM. Porto- Braga- Guimarães- MateusPinhão- Coimbra.Bonitas paisagens no norte de Portugal. Passeio
por BRAGA, capital religiosa, com sua antiga catedral. Subida no bondinho mais antigo do mundo ao
Santuário do BOM JESUS, onde há lindíssimas paisagens. Recomenda-se descer caminhando e admirando
a escadaria. Em seguida, parada para almoçar em
GUIMARÃES, que foi a primeira capital portuguesa, seu
Palácio dos Duques traz as lembranças desta época. À
tarde, oportunidade para conhecer os bonitos jardins de
MATEUS (conhecido por seus vinhos). Entrada incluída.
Belas paisagens repletas de vinhedos ao descer o vale
do rio Douro. Passaremos por SABROSA, lugar onde nasceu Fernão de Magalhães.
Em PINHÃO conheceremos sua maravilhosa estação de
trem com todos os seus azulejos e faremos um pequeno cruzeiro de aproximadamente uma hora pelo Rio
Douro (nota: De novembro a março não está incluído o
cruzeiro, em seu lugar é realizado uma rota em um trem
local seguindo pela margem do rio Douro) Continuaremos
rumo a COIMBRA, chegada prevista para o final do dia.
Jantar incluído no hotel.
08 SEG. Coimbra- Batalha- Nazaré- Óbidos- Lisboa.Disporemos de tempo em COIMBRA, a terceira cidade de
Portugal com sua antiga Universidade e ruas empinadas
cheias de encanto. Seguiremos rumo ao sul, pararemos
junto ao MOSTEIRO DA BATALHA, edifício medieval
simplesmente impressionante onde estão enterrados
os reis. Tempo para almoçar e passear em NAZARÉ,
aldeia de pescadores e estância balnear. Subiremos de
“elevador” à cidade antiga onde desfrutaremos de uma
vista impressionante para o Oceano. Na rota à Lisboa,
parada em ÓBIDOS, um dos povoados mais bonitos
de Portugal, com suas ruas brancas cheias de flores.
Chegada em LISBOA sobre as 19.30h, ao final da tarde.
09 TER. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e
o bairro de Belém, lugar de onde saíram os navegantes
portugueses a navegar pelos oceanos no século XV.
Tarde livre. Recomenda-se passeio opçãoal à Sintra,
Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia de
atmosfera com seus restaurantes e cafés desde onde você
poderá si quiser pegar o Elevador Da Glória (não incluído)
que leva até Bairro Alto e seu mirante sobre Lisboa.
10 QUA. Lisboa.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

Coimbra

AMÉRICA

Braga Guimaraes
Porto

Mateus

1
1
Fátima

Nazaré
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DESDE 384E- DÍAS 4

GUIA FALANDO EM
guimaraes

Norte Português NC

DBL

T.Alt
T. Med
T.Baixa

$
$
$

INDIV

410

577

410

577

384

551

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando português, seguro básico de viagem,
café da manhã tipo buffet e maleteiro, (1 bagagem
por pessoa nos hotéis com este serviço).
• Barco: Pelo rio Douro em Pinhão.
• Visita Panorâmica em: Porto.
• Entradas: Adegas de Vinho em Porto., Jardins
de Mateus.
• Funicular: Bom Jesus em Braga, Cidade Antiga
de Nazaré.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: Coimbra.

ATLÂNTICO

04 TER. Lisboa
Após o café da manhã, fim nos nossos serviços.

PENINSULA IBÉRICA

02 DOM. Porto- Braga- Guimarães- MateusPinhão- Coimbra.Bonitas paisagens no norte de Portugal. Passeio
por BRAGA, capital religiosa, com sua antiga catedral. Subida no bondinho mais antigo do mundo ao
Santuário do BOM JESUS, onde há lindíssimas paisagens. Recomenda-se descer caminhando e admirando
a escadaria. Em seguida, parada para almoçar em
GUIMARÃES, que foi a primeira capital portuguesa, seu
Palácio dos Duques traz as lembranças desta época. À
tarde, oportunidade para conhecer os bonitos jardins de
MATEUS (conhecido por seus vinhos). Entrada incluída.
Belas paisagens repletas de vinhedos ao descer o vale
do rio Douro. Passaremos por SABROSA, lugar onde
nasceu Fernão de Magalhães.
Em PINHÃO conheceremos sua maravilhosa estação

03 SEG. Coimbra- Batalha- Nazaré- Óbidos- Lisboa.Disporemos de tempo em COIMBRA, a terceira cidade de
Portugal com sua antiga Universidade e ruas empinadas cheias de encanto. Seguiremos rumo ao sul, pararemos junto ao MOSTEIRO DA BATALHA, edifício medieval
simplesmente impressionante onde estão enterrados
os reis. Tempo para almoçar e passear em NAZARÉ,
aldeia de pescadores e estância balnear. Subiremos de
“elevador” à cidade antiga onde desfrutaremos de uma
vista impressionante para o Oceano. Na rota à Lisboa,
parada em ÓBIDOS, um dos povoados mais bonitos
de Portugal, com suas ruas brancas cheias de flores.
Chegada em LISBOA sobre as 19.30h, ao final da tarde.

PREÇOS POR PESSOA
ID: 19557

ECONÔMICA

01 SAB. Lisboa-Fátima-Porto.Viajamos ao norte de Portugal e conhecemos FÁTIMA,
saída rumo ao norte do país. Chegada ao PORTO, a
segunda maior cidade do país. Visita panorâmica, onde
se conhecerá o centro histórico, as margens do rio Douro
e entrada a antigas adegas. Restante do tempo livre.

de trem com todos os seus azulejos e faremos um
pequeno cruzeiro de aproximadamente uma hora pelo
Rio Douro (nota: De novembro a março não está incluído o cruzeiro, em seu lugar é realizado uma rota em
um trem local seguindo pela margem do rio Douro)
Continuaremos rumo a COIMBRA, chegada prevista
para o final do dia. Jantar incluído no hotel.

Out.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20:
07, 14, 21, 28
Dez.20:
05, 12, 19, 26
Jan.21:02, 09, 16, 23, 30
Fev.21:
06, 13, 20, 27
Mar.21:
06, 13, 20, 27

MAIS INCLUIDO

Adicione a sua viagem uma estadia em Lisboa: 2 noites, traslado de chegada, city tour, traslado noturno
à Praça dos Restauradores. Ver informação na página 16 MINIPACOTE LISBOA

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
04, 11, 18, 25
Mai.20:02, 09, 16, 23, 30
Jun.20:
06, 13, 20, 27
Jul.20:
04, 11, 18, 25
Ago.20:01, 08, 15, 22, 29
Set.20:
05, 12, 19, 26

ORIENTE MEDIO

PORTUGUÊS

ASIA E OCEANIA

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

Lisboa

Lisboa
ÉVORA
Mertola

GUIA FALANDO EM

PORTUGUÊS
DIS

NIBILID
PO

ADE

NLINE

O

Sul Português NC

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

ID: 19559

T.Alt
T. Med
T.Baixa

$
$
$

DBL

INDIV

250
287
224

359
396
333

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando português, seguro
básico de viagem, café da manhã tipo buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos
hotéis com este serviço).
• Entradas: Capela dos Ossos em Évora.
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MAIS DE 15 DIAS

01 QUA. Lisboa- Lagos- Cabo de São VicenteSagres- Algarve.Sairemos cedo rumo ao sul de Portugal. Bonitas paisagens atravessando a longa ponte sobre o rio Tejo.
Chegada ao ALGARVE, a região do sul de Portugal.
Conheceremos a cidade histórica de LAGOS com seu
porto de onde saíam as naus portuguesas para o Brasil
e seu centro histórico encerrado entre muralhas. Tempo
para almoçar. À tarde viajaremos à ponta mais ocidental
do continente europeu, entre barrancos e ventania frequente conheceremos o CABO DE SÃO VICENTE. Teremos
também a oportunidade de fotografar a fortaleza vizinha de SAGRES. Depois disso disporemos de tempo em 03 SEX. Lisboa
ALBUFEIRA, bela cidade costeira, onde você poderá des- Após o café da manhã, fim nos nossos serviços.

PREÇOS POR PESSOA

ATÉ 15 DIAS

02 QUI. Algarve- Mertola- Évora- Lisboa.Saída rumo à FARO, a tranqüila capital do Algarve.
Seguimos a rota até a região do Alentejo. Às margens
do Rio Guadiana, parada em MÉRTOLA, antiga cidade
mulçumana, com suas muralhas, ruas brancas e onde
sua igreja foi mesquita. Chegada a ÉVORA na hora do
almoço. Cidade declarada Patrimônio da Humanidade
com suas ruas brancas, seus palácios renascentistas
e sua catedral, incluímos o ingresso para a impressionante Capela dos Ossos, construída com 5.000 esqueletos! LISBOA, chegada no final da tarde.

Out.20:
07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 11, 18, 25
Dez.20:02, 09, 16, 23, 30
Jan.21: 06, 13, 20, 27
Fev.21:
03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31

CENTRAL

Adicione a sua viagem uma estadia em Lisboa: 2 noites, frutar de sua praia ou passear pelo seu animado centro
traslado de chegada, city tour, traslado noturno à histórico. Hospedagem em Albufeira ou cidade próxima
Praça dos Restauradores. Ver informação na página 16 do Algarve.
MINIPACOTE LISBOAA

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:01, 08, 15, 22, 29
Mai.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20:
03, 10, 17, 24
Jul.20:01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Set.20:02, 09, 16, 23, 30

NÓRDICA

ALBUFEIRA

DESDE 224E- DÍAS 3

MEDITERRÂNEO

Lagos
1
Albufeira

1

GUIA FALANDO EM

Coimbra

PORTUGUÊS

Fátima

Nazaré

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

ORIENTE MEDIO
MAIS INCLUIDO
ECONÔMICA
PENINSULA IBÉRICA

DIS

O

NLINE

DESDE 202E- DÍAS 2
DATAS DE SAÍDA
11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:

T.Alt
T. Med

ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO

271
268

Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando português, seguro básico de viagem, café da manhã tipo buffet e
maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos hotéis
com este serviço).
• Visita Panorâmica em: Porto.
• Entradas: Adegas de Vinho em Porto.
• Funicular: Cidade Antiga de Nazaré

Porto

Adicione a sua viagem uma estadia em Lisboa: 2
noites, traslado de chegada, city tour, traslado
noturno à Praça dos Restauradores. Ver informação na página 16 MINIPACOTE LISBOA.
01 SAB. Lisboa-Fátima-Porto.Viajamos ao norte de Portugal e conhecemos
FÁTIMA, saída rumo ao norte do país. Chegada ao
PORTO, a segunda maior cidade do país. Visita
panorâmica, onde se conhecerá o centro histórico,
as margens do rio Douro e entrada a antigas adegas. Restante do tempo livre.

1
Fátima

Nazaré

GUIA FALANDO EM

PORTUGUÊS

Madri

2
Lisboa

DESDE 511E- DÍAS 4
DATAS DE SAÍDA
11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:

PREÇOS POR PESSOA
ID: 18175

DBL
$ 511
$ 511

INDIV
702
702

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando português, seguro básico de viagem, café da manhã tipo buffet e
maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos hotéis
com este serviço).
• Visita Panorâmica em: Porto, Lisboa.
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores
em Lisboa.
• Entradas: Adegas do Vinho do Porto.
• Funicular: Cidade Antiga de Nazaré.
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: Fátima.
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Excursão ao Porto

02 DOM. Porto-Coimbra-Batalha-NazaréÓbidos-Lisboa.Continuação da viagem rumo ao sul. Breve parada
em COIMBRA, a terceira maior cidade de Portugal
com a sua antiga Universidade e ruas empinadas
cheias de encanto. Em seguida, parada no Mosteiro
da Batalha, um impressionante edifício medieval
onde estão enterrados alguns reis. Tempo para
almoçar e passear em NAZARÉ, cidade balneária e
também voltada à pesca. Subiremos de “elevador”
para conhecer a cidade antiga que tem uma vista
impressionante para o oceano. Na rota à Lisboa,
parada em ÓBIDOS, um dos povoados mais bonitos
de Portugal, com suas ruas brancas cheias de flores.
Chegada em LISBOA ao final da tarde.Fim dos nossos
serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se
vai precisar de uma noite adicional.

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

coimbra

NIBILID
PO

NLINE

O

NÓRDICA

INDIV

ADE

CENTRAL

DBL
$ 202
$ 202

HOTÉIS PREVISTOS

T.Alt
T. Med

ATÉ 15 DIAS

Porto

PREÇOS POR PESSOA
ID: 18138

Coimbra

MAIS DE 15 DIAS

NIBILID
PO

ADE

ASIA E OCEANIA

Lisboa

DIS

AMÉRICA

Porto

Porto e Lisboa
01 SAB. Madri- Cidade Rodrigo- Porto.Sairemos cedo de Madri em direção a Castilha. Faremos
uma breve parada no “Mirante dos Quatro Postes”
para disfrutar de magnificas vistas das muralhas de
ÁVILA. Quase na fronteira com Portugal, parada em
CIDADE RODRIGO, onde daremos um passeio para
conhecer sua catedral, muralha e ruas medievais.
Seguimos rumo a Portugal. Chegada a PORTO e hospedagem. Visita panorâmica desta cidade, a segunda
maior em população de Portugal, famosa por seus
vinhos. No final da visita conheceremos uma vinícola
centenária. Tempo livre. Nota: Se o número de passageiros entre Madri e Porto for muito reduzido, este trajeto poderá ser feito em avião, anulando-se, neste caso, a
parada em Cidade Rodrigo.
02 DOM. Porto-Coimbra-Batalha-NazaréÓbidos-Lisboa.Continuação da viagem rumo ao sul. Breve parada
em COIMBRA, a terceira maior cidade de Portugal
com a sua antiga Universidade e ruas empinadas
cheias de encanto. Em seguida, parada no Mosteiro
da Batalha, um impressionante edifício medieval onde
estão enterrados alguns reis. Tempo para almoçar e
passear em NAZARÉ, cidade balneária e também voltada à pesca. Subiremos de “elevador” para conhecer
a cidade antiga que tem uma vista impressionante

para o oceano. Na rota à Lisboa, parada em ÓBIDOS,
um dos povoados mais bonitos de Portugal, com suas
ruas brancas cheias de flores. Chegada em LISBOA ao
final da tarde.
03 SEG. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e
o bairro de Belém, lugar de onde saíram os navegantes portugueses a navegar pelos oceanos no século
XV. Tarde livre. Recomenda-se passeio opçãoal à
Sintra, Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia
de atmosfera com seus restaurantes e cafés desde
onde você poderá si quiser pegar o Elevador Da
Glória (não incluído) que leva até Bairro Alto e seu
mirante sobre Lisboa.
04 TER. Lisboa- Fátima- Madri.Viajaremos rumo ao norte de Portugal, conheceremos
FÁTIMA, importante santuário. Continuaremos nosso
trajeto pelas terras verdes localizadas no centro do
país. Entraremos na Espanha, entre seus campos atravessaremos o norte de Extremadura. Almoço regional
incluido. Seguiremos para MADRI. Chegada no final do
dia. Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM

PORTUGUÊS

Porto

ASIA E OCEANIA

1

Coimbra
Fátima
Nazaré

2

1

Lisboa

ORIENTE MEDIO

1

Marvao
ÉVORA

Mertola
Faro
1
Albufeira

MAIS INCLUIDO
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Cabo de San vicente

07 DOM. Porto-Coimbra-Batalha-NazaréÓbidos-Lisboa.-

Ago.20:

03, 10, 17, 24, 31

Set.20:

07, 14, 21, 28

Out.20:

05, 12, 19

PREÇOS POR PESSOA
ID: 19552

DBL

INDIV

T.Alt

$

824

1230

T. Med

$

862

1268

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo:
Circuito em ônibus guia falando português, seguro básico de viagem, café
da manhã tipo buffet e maleteiro, (1
bagagem por pessoa nos hotéis com
este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Lisboa, Porto.
• Traslado
Noturno:
Praça
dos
Restauradores em Lisboa.
• Entradas: Capela dos Ossos em Évora,
Convento - Castelo de Cristo em
Tomar, Adegas de Vinho em Porto.
• Funicular: Cidade Antiga de Nazaré.
www.facebook.com/
• 1 Almoço
ou Jantar Incluído em:
europamundovacaciones
Fátima.
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MAIS DE 15 DIAS

08 SEG. Lisboa
Após o café da manhã, fim nos nossos serviços.

06, 13, 20, 27

Jul.20:

ATÉ 15 DIAS

Continuação da viagem rumo ao sul. Breve parada
em COIMBRA, a terceira maior cidade de Portugal
com a sua antiga Universidade e ruas empinadas
cheias de encanto. Em seguida, parada no Mosteiro da
Batalha, um impressionante edifício medieval onde
estão enterrados alguns reis. Tempo para almoçar e
passear em NAZARÉ, cidade balneária e também voltada à pesca. Subiremos de “elevador” para conhecer
a cidade antiga que tem uma vista impressionante
para o oceano. Na rota à Lisboa, parada em ÓBIDOS,
um dos povoados mais bonitos de Portugal, com suas
ruas brancas cheias de flores. Chegada em LISBOA ao
final da tarde.

01, 08, 15, 22, 29

CENTRAL

04 QUI. Algarve- Faro- Mértola- Évora.Saída em direção a FARO, a tranquila capital do
Algarve. Seguimos nossa viagem até o Alentejo. Às
margens do rio Guadiana, visitaremos MÉRTOLA,
antiga cidade muçulmana cuja igreja foi mesquita,
suas muralhas, e suas ruas brancas. Chegada a
ÉVORA na hora do almoço e passear para conhecer
esta cidade declarada Patrimônio da Humanidade
com suas ruas brancas, seus palácios renascentistas e sua catedral, incluímos o ingresso para a
impressionante Capela dos Ossos, construída com
5.000 esqueletos! Outra opção é ficar descansando
na piscina do hotel.

06 SAB. Fátima-Porto.Viajaremos rumo ao norte de Portugal. Chegada
prevista por volta das onze da manhã à cidade
do PORTO, a segunda cidade de Portugal. Visita
panorâmica desta cidade incluída, centro histórico,
margens do Rio Douro; faremos uma visita às suas
antigas adegas. Tempo livre.

04, 11, 18, 25

Jun.20:

NÓRDICA

03 QUA. Lisboa- Lagos- Cabo de São VicenteSagres- Algarve.Sairemos cedo rumo ao sul de Portugal. Bonitas paisagens atravessando a longa ponte sobre o rio Tejo.
Chegada ao ALGARVE, a região do sul de Portugal.
Conheceremos a cidade histórica de LAGOS com seu
porto de onde saíam as naus portuguesas para o
Brasil e seu centro histórico encerrado entre muralhas. Tempo para almoçar. À tarde viajaremos à
ponta mais ocidental do continente europeu, entre
barrancos e ventania frequente conheceremos o
CABO DE SÃO VICENTE. Teremos também a oportunidade de fotografar a fortaleza vizinha de SAGRES.
Depois disso disporemos de tempo em ALBUFEIRA,
bela cidade costeira, onde você poderá desfrutar
de sua praia ou passear pelo seu animado centro
histórico. Hospedagem em Albufeira ou cidade
próxima do Algarve.

Mai.20:

MEDITERRÂNEO

02 TER. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a
Torre e o bairro de Belém, lugar de onde saíram
os navegantes portugueses a navegar pelos oceanos no século XV. Tarde livre. Recomenda-se
passeio opçãoal à Sintra, Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores,
cheia de atmosfera com seus restaurantes e
cafés desde onde você poderá si quiser pegar o
Elevador Da Glória (não incluído) que leva até
Bairro Alto e seu mirante sobre Lisboa.

05 SEX. Évora- Marvão- Castelo da VideTomar- Fátima.Hoje viajaremos entre as belas paisagens do
Alentejo. Pararemos em MARVÃO, pequeno vilarejo
rodeado por muralhas, muito pitoresco, que nos
oferece uma fantástica vista panorâmica da região.
Depois disso, conheceremos o CASTELO DE VIDE,
com seu castelo e sua antiga judiaria, poderemos
visitar a antiga sinagoga (hoje museu) ou passear
pelo labirinto de ruelas da cidade. Após o almoço continuaremos para TOMAR, cidade dominada
pelo CONVENTO DE CRISTO, antigo castelo-convento dos templários, ingresso incluído. Chegada
a FÁTIMA, em primeiro lugar iremos a ALJUSTREL,
a aldeia onde nasceram os três pastorinhos, poderemos ver a casa de Lúcia. Depois disporemos de
tempo no SANTUÁRIO DE FÁTIMA onde, caso deseje,
você poderá presenciar a procissão das velas (não é
realizado durante o inverno). Jantar incluído.

06, 13, 20, 27

Abr.20:

ATLÂNTICO

01 SEG. Lisboa.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você
receberá de tarde informação para o início do seu
roteiro, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

DATAS DE SAÍDA

PENINSULA IBÉRICA

Visão Portuguesa NC

DESDE 824E-DÍAS 8

ECONÔMICA

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

AMÉRICA

Fátima

2

$
$
$

INDIV

356

478

356
330

478
452

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando português, seguro básico
de viagem, café da manhã tipo buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos hotéis com
este serviço).
• Visita Panorâmica em: Lisboa.
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores
em Lisboa.
• Entradas: Capela dos Ossos em Évora.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: na rota entre
Fátima e Madri..

DIS

NLINE

Portugal

01 SEG / QUI / DOM. Madri-Caceres-Évora-Lisboa.Sairemos de Madri, viajaremos para Extremadura. Em
Caceres você poderá almoçar e passear por seu centro
histórico, um dos conjuntos urbanos medievais e do
renascimento mais bem conservados do mundo. Já
em Portugal pararemos em ÉVORA, cidade declarada
Patrimônio da Humanidade, com suas ruas brancas,
seus palácios renascentistas e sua catedral, ingresso
incluído para a impressionante Capela dos Ossos, construída com 5000 esqueletos! LISBOA, chegada prevista
para o final da tarde.
02 TER / SEX / SEG. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e
o bairro de Belém, lugar de onde saíram os navegantes
portugueses a navegar pelos oceanos no século XV.
Tarde livre. Recomenda-se passeio opçãoal à Sintra,
Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia de

atmosfera com seus restaurantes e cafés desde onde
você poderá si quiser pegar o Elevador Da Glória (não
incluído) que leva até Bairro Alto e seu mirante sobre
Lisboa.
03 QUA / SAB / TER. Lisboa- Fátima- Madri.Viajaremos rumo ao norte de Portugal, conheceremos
FÁTIMA, importante santuário. Continuaremos nosso
trajeto pelas terras verdes localizadas no centro do
país. Entraremos na Espanha, entre seus campos atravessaremos o norte de Extremadura. Almoço regional
incluido. Seguiremos para MADRI. Chegada no final do
dia. Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte final
do folheto e na sua página web “Minha Viagem”.

GUIA FALANDO EM

Fado Português

Braga
Mateus
Porto 1
Guimaraes
Coimbra 1
Nazaré

Fátima

2

Madri

DESDE 612E- DÍAS 5
DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

PREÇOS POR PESSOA
T.Alt
T. Med
T.Baixa

DBL
$
$
$

INDIV

644

867

644
612

867
835

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

314

01 SAB. Madri- Cidade Rodrigo- Porto.Sairemos cedo de Madri em direção a Castilha.
Faremos uma breve parada no “Mirante dos Quatro
Postes” para disfrutar de magnificas vistas das muralhas de ÁVILA. Quase na fronteira com Portugal, parada em CIDADE RODRIGO, onde daremos um passeio
para conhecer sua catedral, muralha e ruas medievais. Seguimos rumo a Portugal. Chegada a PORTO
e hospedagem. Visita panorâmica desta cidade, a
segunda maior em população de Portugal, famosa
por seus vinhos. No final da visita conheceremos uma
vinícola centenária. Tempo livre. Nota: Se o número
de passageiros entre Madri e Porto for muito reduzido,
este trajeto poderá ser feito em avião, anulando-se,
neste caso, a parada em Cidade Rodrigo.
02 DOM. Porto- Braga- Guimarães- MateusPinhão- Coimbra.Bonitas paisagens no norte de Portugal. Passeio
por BRAGA, capital religiosa, com sua antiga catedral. Subida no bondinho mais antigo do mundo ao
Santuário do BOM JESUS, onde há lindíssimas paisagens. Recomenda-se descer caminhando e admirando
a escadaria. Em seguida, parada para almoçar em
GUIMARÃES, que foi a primeira capital portuguesa, seu
Palácio dos Duques traz as lembranças desta época. À
tarde, oportunidade para conhecer os bonitos jardins
de MATEUS (conhecido por seus vinhos). Entrada incluída. Belas paisagens repletas de vinhedos ao descer o
vale do rio Douro. Passaremos por SABROSA, lugar onde
nasceu Fernão de Magalhães.
Em PINHÃO conheceremos sua maravilhosa estação
de trem com todos os seus azulejos e faremos um
pequeno cruzeiro de aproximadamente uma hora pelo
Rio Douro (nota: De novembro a março não está incluído o cruzeiro, em seu lugar é realizado uma rota em
um trem local seguindo pela margem do rio Douro)
Continuaremos rumo a COIMBRA, chegada prevista
para o final do dia. Jantar incluído no hotel.
03 SEG. Coimbra- Batalha- Nazaré- Óbidos- Lisboa.Disporemos de tempo em COIMBRA, a terceira cidade de Portugal com sua antiga Universidade e ruas
empinadas cheias de encanto. Seguiremos rumo ao sul,
pararemos junto ao MOSTEIRO DA BATALHA, edifício

PORTUGUÊS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
DIS

ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO
MAIS INCLUIDO
ECONÔMICA
PENINSULA IBÉRICA

T.Alt
T. Med
T.Baixa

NIBILID
PO

NIBILID
PO

NLINE

O

MEDITERRÂNEO

DBL

ID: 18184

Lisboa

ADE

ATLÂNTICO

PREÇOS POR PESSOA

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
O

ATÉ 15 DIAS

PORTUGUÊS

DATAS DE SAÍDA
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

ID: 18142

MAIS DE 15 DIAS

GUIA FALANDO EM

ADE

NÓRDICA

Caceres

DESDE 330E- DÍAS 3

Lisboa

CENTRAL

Madri

ÉVORA

Lisboa

medieval simplesmente impressionante onde estão
enterrados os reis. Tempo para almoçar e passear
em NAZARÉ, aldeia de pescadores e estância balnear.
Subiremos de “elevador” à cidade antiga onde desfrutaremos de uma vista impressionante para o Oceano.
Na rota à Lisboa, parada em ÓBIDOS, um dos povoados
mais bonitos de Portugal, com suas ruas brancas cheias
de flores. Chegada em LISBOA sobre as 19.30h, ao final
da tarde.
04 TER. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e
o bairro de Belém, lugar de onde saíram os navegantes
portugueses a navegar pelos oceanos no século XV.
Tarde livre. Recomenda-se passeio opçãoal à Sintra,
Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia
de atmosfera com seus restaurantes e cafés desde
onde você poderá si quiser pegar o Elevador Da
Glória (não incluído) que leva até Bairro Alto e seu
mirante sobre Lisboa.
05 QUA. Lisboa- Fátima- Madri.Viajaremos rumo ao norte de Portugal, conheceremos
FÁTIMA, importante santuário. Continuaremos nosso
trajeto pelas terras verdes localizadas no centro do
país. Entraremos na Espanha, entre seus campos atravessaremos o norte de Extremadura. Almoço regional
incluido. Seguiremos para MADRI. Chegada no final do
dia. Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando português, seguro básico de viagem, café da
manhã tipo buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa
nos hotéis com este serviço).
• Barco: Pelo rio Douro em Pinhão.
• Visita Panorâmica em: Porto, Lisboa.
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores em Lisboa.
• Entradas: Adegas do Vinho do Porto, Jardins de Mateus.
• Funicular: Bom Jesus em Braga, Cidade Antiga de
Nazaré.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: na rota entre Fátima
e Madri..

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM

PORTUGUÊS

Porto

1
ASIA E OCEANIA

Fátima

1

Madri

Lisboa

Marvão

2
1

1

Caceres

ÉVORA
Mertola
Faro

SAÍDA SEGUNDA-FEIRAS

Porto

EM

PORTUGUÊS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
DIS

O

DESDE 633E-DÍAS 6/7
DATAS DE SAÍDA

PREÇOS POR PESSOA

DBL

OPÇÃO 2
ID: 18187

DBL

INDIV

$ 686

925

734

1043

T. Med

$

713

952

761

1070

T.Baixa

$ 633

872

676

985

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

315

MAIS DE 15 DIAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

ATÉ 15 DIAS

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Porto.
• Entradas: Adegas de Vinho em Porto.

CENTRAL

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando português, seguro
básico de viagem, café da manhã tipo
buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa
nos hotéis com este serviço).
• Visita Panorâmica em: Lisboa.
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores
em Lisboa.
• Entradas: Capela dos Ossos em Évora,
Convento - Castelo de Cristo em Tomar.
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: Fátima.

NÓRDICA

O PREÇO INCLUI

MEDITERRÂNEO

INDIV

T.Alt

ATLÂNTICO

OPÇÃO 1
ID: 18185

PENINSULA IBÉRICA

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

ECONÔMICA

04 QUI. Algarve- Faro- Mertola- Évora.Saída em direção a FARO, a tranquila capital do
Algarve. Seguimos nossa viagem até o Alentejo. Às
margens do rio Guadiana, visitaremos MÉRTOLA,
antiga cidade muçulmana cuja igreja foi mesquita, suas muralhas, e suas ruas brancas. Chegada
(Opç. 1) Portugal: Algarve e terras do Tejo
a ÉVORA na hora do almoço. Tempo para passear
01 SEG. Madri-Caceres-Évora-Lisboa.Sairemos de Madri, viajaremos para Extremadura. ou ficar descansando na piscina do hotel.
Em Caceres você poderá almoçar e passear por
05 SEX. Évora- Marvão- Castelo da Videseu centro histórico, um dos conjuntos urbanos
Tomar- Fátima.medievais e do renascimento mais bem con- Hoje viajaremos entre as belas paisagens do
servados do mundo. Já em Portugal parare- Alentejo. Pararemos em MARVÃO, pequeno vilamos em ÉVORA, cidade declarada Patrimônio rejo rodeado por muralhas, muito pitoresco, que
da Humanidade, com suas ruas brancas, seus nos oferece uma fantástica vista panorâmica da
palácios renascentistas e sua catedral, ingresso região. Depois disso, conheceremos o CASTELO
incluído para a impressionante Capela dos Ossos, DE VIDE, com seu castelo e sua antiga judiaria,
construída com 5000 esqueletos! LISBOA, chega- poderemos visitar a antiga sinagoga (hoje museu)
ou passear pelo labirinto de ruelas da cidade.
da prevista para o final da tarde.
Após o almoço continuaremos para TOMAR, cidade dominada pelo CONVENTO DE CRISTO, anti02 TER. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a go castelo-convento dos templários, ingresso
Torre e o bairro de Belém, lugar de onde saíram incluído. Chegada a FÁTIMA, em primeiro lugar
os navegantes portugueses a navegar pelos oce- iremos a ALJUSTREL, a aldeia onde nasceram os
anos no século XV. Tarde livre. Recomenda-se três pastorinhos, poderemos ver a casa de Lúcia.
Depois disporemos de tempo no SANTUÁRIO DE
passeio opçãoal à Sintra, Cascais e Estoril.
FÁTIMA onde, caso deseje, você poderá presenÀ noite, traslado a Praça dos Restauradores,
ciar a procissão das velas (não é realizado durancheia de atmosfera com seus restaurantes e te o inverno). Jantar incluído.
cafés desde onde você poderá si quiser pegar o
Elevador Da Glória (não incluído) que leva até 06 SAB. Fatima- Madri.Bairro Alto e seu mirante sobre Lisboa.
Tempo livre em FÁTIMA, importante santuário.
Continuação da viagem pelas terras verdes loca03 QUA. Lisboa- Lagos- Cabo de São Vicentelizadas no centro do país. Entraremos na Espanha,
Sagres- Algarve.entre seus campos atravessaremos o norte de
Sairemos cedo rumo ao sul de Portugal. Bonitas Extremadura. Almoço regional incluído. Seguiremos
paisagens atravessando a longa ponte sobre o para MADRI. Chegada no final do dia. Fim dos nossos
rio Tejo. Chegada ao ALGARVE, a região do sul serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se
de Portugal. Conheceremos a cidade histórica vai precisar de uma noite adicional.
de LAGOS com seu porto de onde saíam as naus
portuguesas para o Brasil e seu centro histórico (Opç. 2) Portugal, Algarve e terras do Tejo (fim
encerrado entre muralhas. Tempo para almoçar. Porto)
À tarde viajaremos à ponta mais ocidental do Dias 1 - 5 como em Opç. 1
06 SAB. Fátima-Porto.continente europeu, entre barrancos e ventaViajaremos rumo ao norte de Portugal. Chegada
nia frequente conheceremos o CABO DE SÃO prevista por volta das onze da manhã à cidade
VICENTE. Teremos também a oportunidade de do PORTO, a segunda cidade de Portugal. Visita
fotografar a fortaleza vizinha de SAGRES. Depois panorâmica desta cidade incluída, centro histódisso disporemos de tempo em ALBUFEIRA, bela rico, margens do Rio Douro; faremos uma visita
cidade costeira, onde você poderá desfrutar de às suas antigas adegas. Tempo livre.
sua praia ou passear pelo seu animado centro
histórico. Hospedagem em Albufeira ou cidade 07 DOM. Porto.próxima do Algarve.
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

ADE

Adicione a sua viagem uma estadia em Madri: 2
noites, traslado de chegada, city tour, traslado
noturno à Praça Maior e Toledo. Ver informação
na página 17 MINIPACOTE MADRI

Opção 1

NIBILID
PO

NLINE

MAIS INCLUIDO

Fotografía: Martha Reynoso

Portugal: Algarve e terras do Tejo
Opção2
Portugal, Algarve e terras
do Tejo (fim Porto)

ORIENTE MEDIO

Albufeira

AMÉRICA

Lisboa

Madri

2

1
Évora

Caceres

GUIA FALANDO EM

PORTUGUÊS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
DIS

MAIS INCLUIDO
ECONÔMICA
PENINSULA IBÉRICA

Fátima

NIBILID
PO

MONASTERIO DE BATALHA

NLINE

O

ATLÂNTICO

1

Mateus

ADE

MEDITERRÂNEO

Braga
1

Coimbra 1
Nazaré

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

Porto

DESDE 713E-DÍAS 7/8
DATAS DE SAÍDA
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 2
ID: 19561

OPÇÃO 1
ID: 18192

T.Alt
T.Med
T.Baixa

$
$
$

DBL

INDIV

DBL

INDIV

755

1058

906

1263

755

1058

900

1257

713

1016

864

1221

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando português, seguro básico de viagem, café da manhã tipo buffet
e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos
hotéis com este serviço).
• Barco: Pelo rio Douro em Pinhão.
• Visita Panorâmica em: Porto, Lisboa.
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores
em Lisboa.
• Entradas: Capela dos Ossos em Évora,
Convento - Castelo de Cristo em Tomar,
Adegas de Vinho em Porto, Jardins de Mateus.
• Funicular: Bom Jesus em Braga, Cidade
Antiga de Nazaré.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Fátima, Coimbra.
(Serviços adicionais Opç. 2)
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: Fátima.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Portugal Norte e Sul Fim Lisboa Opção 1

Portugal Norte e Sul NC Opção2
Adicione a sua viagem uma estadia em Madri: 2
noites, traslado de chegada, city tour, traslado
noturno à Praça Maior e Toledo. Ver informação na
página 17 MINIPACOTE MADRI
(Opç. 1) Portugal Norte e Sul Fim Lisboa
01 QUI. Madri- Caceres- Évora.No início da manhã, saída de Madri rumo à região da
Extremadura. Em Caceres , tempo para almoçar e
passear pelo seu centro histórico, um dos conjuntos
urbanos medievais melhor conservados do mundo.
Já em Portugal, parada em ÉVORA, cidade declarada Patrimônio da Humanidade com suas ruas
brancas, seus palácios renascentistas e sua catedral,
incluímos o ingresso para a impressionante Capela
dos Ossos, construída com 5.000 esqueletos!
02 SEX. Évora- Marvão- Castelo da VideTomar- Fátima.Hoje viajaremos entre as belas paisagens do Alentejo.
Pararemos em MARVÃO, pequeno vilarejo rodeado
por muralhas, muito pitoresco, que nos oferece uma
fantástica vista panorâmica da região. Depois disso,
conheceremos o CASTELO DE VIDE, com seu castelo
e sua antiga judiaria, poderemos visitar a antiga
sinagoga (hoje museu) ou passear pelo labirinto de
ruelas da cidade. Após o almoço continuaremos
para TOMAR, cidade dominada pelo CONVENTO DE
CRISTO, antigo castelo-convento dos templários,
ingresso incluído. Chegada a FÁTIMA, em primeiro
lugar iremos a ALJUSTREL, a aldeia onde nasceram
os três pastorinhos, poderemos ver a casa de Lúcia.
Depois disporemos de tempo no SANTUÁRIO DE
FÁTIMA onde, caso deseje, você poderá presenciar a
procissão das velas (não é realizado durante o inverno). Jantar incluído.
03 SAB. Fátima-Porto.Viajaremos rumo ao norte de Portugal. Chegada
prevista por volta das onze da manhã à cidade
do PORTO, a segunda cidade de Portugal. Visita
panorâmica desta cidade incluída, centro histórico,
margens do Rio Douro; faremos uma visita às suas
antigas adegas. Tempo livre.
04 DOM. Porto- Braga- Guimarães- MateusPinhão- Coimbra.Bonitas paisagens no norte de Portugal. Passeio
por BRAGA, capital religiosa, com sua antiga catedral. Subida no bondinho mais antigo do mundo ao
Santuário do BOM JESUS, onde há lindíssimas paisagens. Recomenda-se descer caminhando e admirando a escadaria. Em seguida, parada para almoçar
em GUIMARÃES, que foi a primeira capital portuguesa, seu Palácio dos Duques traz as lembranças desta
época. À tarde, oportunidade para conhecer os boni-

tos jardins de MATEUS (conhecido por seus vinhos).
Entrada incluída. Belas paisagens repletas de vinhedos ao descer o vale do rio Douro. Passaremos por
SABROSA, lugar onde nasceu Fernão de Magalhães.
Em PINHÃO conheceremos sua maravilhosa estação
de trem com todos os seus azulejos e faremos um
pequeno cruzeiro de aproximadamente uma hora
pelo Rio Douro (nota: De novembro a março não está
incluído o cruzeiro, em seu lugar é realizado uma rota
em um trem local seguindo pela margem do rio Douro)
Continuaremos rumo a COIMBRA, chegada prevista
para o final do dia. Jantar incluído no hotel.
05 SEG. Coimbra- Batalha- Nazaré- ÓbidosLisboa.Disporemos de tempo em COIMBRA, a terceira cidade de Portugal com sua antiga Universidade e ruas
empinadas cheias de encanto. Seguiremos rumo ao
sul, pararemos junto ao MOSTEIRO DA BATALHA, edifício medieval simplesmente impressionante onde
estão enterrados os reis. Tempo para almoçar e passear em NAZARÉ, aldeia de pescadores e estância balnear. Subiremos de “elevador” à cidade antiga onde
desfrutaremos de uma vista impressionante para o
Oceano. Na rota à Lisboa, parada em ÓBIDOS, um dos
povoados mais bonitos de Portugal, com suas ruas
brancas cheias de flores. Chegada em LISBOA sobre
as 19.30h, ao final da tarde.
06 TER. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a
Torre e o bairro de Belém, lugar de onde saíram os
navegantes portugueses a navegar pelos oceanos
no século XV. Tarde livre. Recomenda-se passeio
opçãoal à Sintra, Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia
de atmosfera com seus restaurantes e cafés desde
onde você poderá si quiser pegar o Elevador Da
Glória (não incluído) que leva até Bairro Alto e seu
mirante sobre Lisboa.
07 QUA. Lisboa.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.
(Opç. 2) Portugal Norte e Sul NC
Dias 1 - 6 como em Opç. 1
07 QUA. Lisboa- Fátima- Madri.Viajaremos rumo ao norte de Portugal, conheceremos
FÁTIMA, importante santuário. Continuaremos nosso
trajeto pelas terras verdes localizadas no centro do país.
Entraremos na Espanha, entre seus campos atravessaremos o norte de Extremadura. Almoço regional incluido. Seguiremos para MADRI. Chegada no final do dia.

08 QUI. Madri
Após o café da manhã, fim nos nossos serviços.

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM

PORTUGUÊS

Braga

1 Coimbra
Fátima

1

Nazaré

2

Lisboa

Mateus

1

1

ASIA E OCEANIA

Porto

Guimaraes

Marvao
Évora

ORIENTE MEDIO

Mertola

1 Albufeira
Faro

DIS

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 2
ID: 18205

OPÇÃO 1
ID: 18204

T.Alt
T.Med
T.Baixa

DBL
$ 872
$ 904
$ 814

INDIV

DBL

INDIV

1244

952

1404

1276

984

1436

1186

879

1316

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI

09 TER. Lisboa
Após o café da manhã, fim nos nossos serviços.
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MAIS DE 15 DIAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

ATÉ 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando português, seguro básico de viagem, café da manhã tipo buffet
e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos
hotéis com este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Barco: Pelo rio Douro em Pinhão.
• Visita Panorâmica em: Lisboa, Porto.
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores
em Lisboa.
• Entradas: Capela dos Ossos em Évora,
Convento - Castelo de Cristo em Tomar,
Adegas de Vinho em Porto, Jardins de Mateus.
• Funicular: Bom Jesus em Braga, Cidade
Antiga de Nazaré.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Fátima, Coimbra.

CENTRAL

08 SEG. Coimbra- Batalha- Nazaré- Óbidos- Lisboa.Disporemos de tempo em COIMBRA, a terceira cidade de
Portugal com sua antiga Universidade e ruas empinadas cheias de encanto. Seguiremos rumo ao sul, pararemos junto ao MOSTEIRO DA BATALHA, edifício medieval
simplesmente impressionante onde estão enterrados
os reis. Tempo para almoçar e passear em NAZARÉ,
aldeia de pescadores e estância balnear. Subiremos de
“elevador” à cidade antiga onde desfrutaremos de uma
vista impressionante para o Oceano. Na rota à Lisboa,
parada em ÓBIDOS, um dos povoados mais bonitos
de Portugal, com suas ruas brancas cheias de flores.
Chegada em LISBOA sobre as 19.30h, ao final da tarde.

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

NÓRDICA

(Opç. 2) Todo Portugal NC
Dias 1 - 7 como em Opç. 1

DATAS DE SAÍDA

MEDITERRÂNEO

05 SEX. Évora- Marvão- Castelo da VideTomar- Fátima.Hoje viajaremos entre as belas paisagens do Alentejo.
Pararemos em MARVÃO, pequeno vilarejo rodeado por
muralhas, muito pitoresco, que nos oferece uma fantástica vista panorâmica da região. Depois disso, conheceremos o CASTELO DE VIDE, com seu castelo e sua antiga
judiaria, poderemos visitar a antiga sinagoga (hoje
museu) ou passear pelo labirinto de ruelas da cidade.
Após o almoço continuaremos para TOMAR, cidade
dominada pelo CONVENTO DE CRISTO, antigo castelo-convento dos templários, ingresso incluído. Chegada
a FÁTIMA, em primeiro lugar iremos a ALJUSTREL, a
aldeia onde nasceram os três pastorinhos, poderemos
ver a casa de Lúcia. Depois disporemos de tempo no
SANTUÁRIO DE FÁTIMA onde, caso deseje, você poderá
presenciar a procissão das velas (não é realizado durante o inverno). Jantar incluído.

DESDE 814E-DÍAS 8/9

ATLÂNTICO

04 QUI. Algarve- Faro- Mértola- Évora.Saída em direção a FARO, a tranquila capital do Algarve.
Seguimos nossa viagem até o Alentejo. Às margens
do rio Guadiana, visitaremos MÉRTOLA, antiga cidade
muçulmana cuja igreja foi mesquita, suas muralhas,
e suas ruas brancas. Chegada a ÉVORA na hora do
almoço e passear para conhecer esta cidade declarada
Patrimônio da Humanidade com suas ruas brancas,
seus palácios renascentistas e sua catedral, incluímos
o ingresso para a impressionante Capela dos Ossos,
construída com 5.000 esqueletos! Outra opção é ficar
descansando na piscina do hotel.

08 SEG. Coimbra- Batalha- Nazaré- Óbidos- Lisboa.Disporemos de tempo em COIMBRA, a terceira cidade de
Portugal com sua antiga Universidade e ruas empinadas cheias de encanto. Seguiremos rumo ao sul, pararemos junto ao MOSTEIRO DA BATALHA, edifício medieval
simplesmente impressionante onde estão enterrados
os reis. Tempo para almoçar e passear em NAZARÉ,
aldeia de pescadores e estância balnear. Subiremos
de “elevador” à cidade antiga onde desfrutaremos
de uma vista impressionante para o Oceano. Na rota
à Lisboa, parada em ÓBIDOS, um dos povoados mais
bonitos de Portugal, com suas ruas brancas cheias de
flores. Chegada em LISBOA sobre as 19.30h, ao final da
tarde.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

NLINE

PENINSULA IBÉRICA

03 QUA. Lisboa- Lagos- Cabo de São VicenteSagres- Algarve.Sairemos cedo rumo ao sul de Portugal. Bonitas paisagens atravessando a longa ponte sobre o rio Tejo.
Chegada ao ALGARVE, a região do sul de Portugal.
Conheceremos a cidade histórica de LAGOS com seu
porto de onde saíam as naus portuguesas para o Brasil
e seu centro histórico encerrado entre muralhas. Tempo
para almoçar. À tarde viajaremos à ponta mais ocidental do continente europeu, entre barrancos e ventania
frequente conheceremos o CABO DE SÃO VICENTE.
Teremos também a oportunidade de fotografar a fortaleza vizinha de SAGRES. Depois disso disporemos de
tempo em ALBUFEIRA, bela cidade costeira, onde você
poderá desfrutar de sua praia ou passear pelo seu animado centro histórico. Hospedagem em Albufeira ou
cidade próxima do Algarve.

07 DOM. Porto- Braga- Guimarães- MateusPinhão- Coimbra.Bonitas paisagens no norte de Portugal. Passeio
por BRAGA, capital religiosa, com sua antiga catedral. Subida no bondinho mais antigo do mundo ao
Santuário do BOM JESUS, onde há lindíssimas paisagens. Recomenda-se descer caminhando e admirando
a escadaria. Em seguida, parada para almoçar em
GUIMARÃES, que foi a primeira capital portuguesa, seu
Palácio dos Duques traz as lembranças desta época. À
tarde, oportunidade para conhecer os bonitos jardins
de MATEUS (conhecido por seus vinhos). Entrada incluída. Belas paisagens repletas de vinhedos ao descer o
vale do rio Douro. Passaremos por SABROSA, lugar onde
nasceu Fernão de Magalhães.
Em PINHÃO conheceremos sua maravilhosa estação
de trem com todos os seus azulejos e faremos um
pequeno cruzeiro de aproximadamente uma hora pelo
Rio Douro (nota: De novembro a março não está incluído o cruzeiro, em seu lugar é realizado uma rota em
um trem local seguindo pela margem do rio Douro)
Continuaremos rumo a COIMBRA, chegada prevista
para o final do dia. Jantar incluído no hotel.

NIBILID
PO

ECONÔMICA

02 TER. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e
o bairro de Belém, lugar de onde saíram os navegantes
portugueses a navegar pelos oceanos no século XV.
Tarde livre. Recomenda-se passeio opçãoal à Sintra,
Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia de
atmosfera com seus restaurantes e cafés desde onde você
poderá si quiser pegar o Elevador Da Glória (não incluído)
que leva até Bairro Alto e seu mirante sobre Lisboa.

06 SAB. Fátima-Porto.Viajaremos rumo ao norte de Portugal. Chegada prevista por volta das onze da manhã à cidade do PORTO, a
segunda cidade de Portugal. Visita panorâmica desta
cidade incluída, centro histórico, margens do Rio Douro;
faremos uma visita às suas antigas adegas. Tempo livre.

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
O

01 SEG. Lisboa.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de tarde informação para o início do seu roteiro,
ou através dos cartazes informativos localizados na
recepção do hotel.

OPÇÃO 1

ADE

Todo Portugal Opção 1
Todo Portugal nc Opção2

MAIS INCLUIDO

Pinhao

AMÉRICA

SAÍDA SEGUNDA-FEIRAS

Lisboa

Monasterio
de la
Rábida

ECONÔMICA

Málaga

DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NIBILID
PO

NLINE

O

PENINSULA IBÉRICA

Granada
1

ADE

DESDE 765E-DÍAS 7
DATAS DE SAÍDA

PREÇOS POR PESSOA
ID: 18092

$
$
$
$

DBL

INDIV

845

1184

789
765
930

1116
1094
1235

MEDITERRÂNEO

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Extra

Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol/português,
seguro básico de viagem, café da manhã
tipo buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos hotéis com este serviço).
• Barco: Pelo rio Guadalquivir em SEVILHA.
• Visita Panorâmica em: Sevilha, Lisboa.
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores
em Lisboa.
• Entradas: Palácio da Alhambra em
Granada e Jardins de Generalife só opção
com entrada Alhambra incluída, Capela
dos Ossos em ÉVORA.
• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Granada, Sevilha, Fátima.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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SEVILHA - El rocio
Fotografía: Daniel Peterburg

Abr.20:
06, 13, 20, 27*
Mai.20:
04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Jun.20: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Jul.20:
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Ago.20: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Set.20:
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Out.20: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Nov.20:
02, 06, 09, 16, 23, 30
Dez.20:
07, 14, 21, 28
Jan.21:
04, 11, 18, 25
Fev.21:
01, 08, 15, 22
Mar.21:
01, 08, 15, 22, 29*

NÓRDICA

ATLÂNTICO

SEVILHA
2

Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

MAIS DE 15 DIAS

PORTUGUÊS

Madri

Évora

2

MAIS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

EM
Fátima

Andaluzia e Portugal NC
Adicione a sua viagem uma estadia em Madri: 2
noites, traslado de chegada, city tour, traslado
noturno à Praça Maior e Toledo. Ver informação na
página 17 MINIPACOTE MADRI
01 SEG / SEX. Madri- Granada.Saída de Madri ao começo da manhã, atravessando a província de La Mancha. Parada em PUERTO
LÁPICE, um povoado que traz lembranças de Dom
Quixote. Entrada em Andaluzia pelo Desfiladeiro de
Despeñaperros. Chegada à GRANADA. Almoço incluído. À tarde, se você adquiriu a viagem com visita
a Alhambra incluída, visitaremos com guia local o
imenso Palácio de Alhambra e seus belos jardins de
Generalife construídos na época árabe.
NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado de
visitas à Alhambra é limitado por lei. O número de visitas atribuído às operadoras de turismo é reduzido e só
conheceremos a quantidade concedida um mês antes
da data de chegada. Mesmo que você adquira a viagem com o ingresso incluído não podemos garantir a
visita à Alhambra (caso não seja possível oferecer
esses ingressos visitaríamos os Alcaceres Reais (Reales
Alcázares) em Sevilha com características semelhantes, assim como será realizada uma visita com guia
local à cidade de Granada). Se a visita à Alhambra for
muito importante para você, sugerimos que adquira a
viagem “sem ingresso” (preço mais baixo) e reserve
pela Internet seus ingressos dentro do limite existente
para ingressos individuais no site do patrimônio
https://tickets.alhambra-patronato.es/
02 TER / SAB. Granada-Málaga-MarbellaRonda-Sevilha.Saída de Granada. A viagem prossegue pela costa do
Sol. Em MÁLAGA, chegada e tempo livre para um passeio pelo seu centro histórico onde se destaca a catedral e o Museu de Picasso. Na sequência, a viagem
continua pela costa, com bonitas paisagens do mediterrâneo. PORTO BANUS, localizado em Marbella,
porto recreativo de alto nível. Durante a tarde a viagem segue pela ¨serrania¨, historias de bandoleiros
antes de chegar à RONDA. Belíssimo ¨povoado branco¨, com seu grande penhasco, que divide a cidade
pela metade. Continuação à SEVILHA. Chegada ao
final da tarde. Jantar incluído no hotel.
03 QUA / DOM. Sevilha.Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se
poderá conhecer a catedral e sua famosa Giralda, às

margens do Rio Guadalquivir e os bairros populares
de Santa Cruz e Triana. Após a visita faremos um
passeio de barco pelo rio Guadalquivir, desfrute da
imensa vista panorâmica oferecida a partir do barco!
À noite, opçãoalmente, boa oportunidade para assistir a um popular espetáculo flamenco.
04 QUI / SEG. Sevilha- Jerez de los CaballerosMonsaraz- Évora- Lisboa.Saída de Sevilha, em uma etapa de grande beleza
paisagística, entre colinas e oliveiras entraremos
em Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada nesta cidade que pertenceu aos templários e
onde nasceu Vasco Núñez de Balboa. Entraremos
em Portugal. MONSARAZ, um dos vilarejos mais
pitorescos de Portugal, com suas muralhas, castelo, ruas brancas cheias de flores e uma bela vista.
Continuaremos rumo a ÉVORA, cidade declarada
Patrimônio da Humanidade com suas ruas brancas,
seus palácios renascentistas e sua catedral. Tempo
para almoçar. Visitaremos a impressionante Capela
dos Ossos (ingresso incluído), construída com 5.000
esqueletos! LISBOA, chegada prevista para o final
do dia.
05 SEX / TER. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e
o bairro de Belém, lugar de onde saíram os navegantes portugueses a navegar pelos oceanos no século
XV. Tarde livre. Recomenda-se passeio opçãoal à
Sintra, Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia de
atmosfera com seus restaurantes e cafés desde onde
você poderá si quiser pegar o Elevador Da Glória (não
incluído) que leva até Bairro Alto e seu mirante sobre
Lisboa.
06 SAB / QUA. Lisboa- Fátima- Madri.Viajaremos rumo ao norte de Portugal, conheceremos
FÁTIMA, importante santuário. Continuaremos nosso
trajeto pelas terras verdes localizadas no centro do país.
Entraremos na Espanha, entre seus campos atravessaremos o norte de Extremadura. Almoço regional incluido. Seguiremos para MADRI. Chegada no final do dia.

07 DOM / QUI Madri
Após o café da manhã, fim nos nossos serviços.

La Rioja
Barcelona
2

1
Saragoça
Peníscola
Madri
Valencia

SAÍDA SABADOS

EM

PORTUGUÊS
DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NIBILID
PO

NLINE

DESDE 383E-DÍAS 3/5/8
DATAS DE SAÍDA

(Opç. 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Jun.20:
27
Ago.20:
29
Dez.20:
26

OPÇÃO 1
ID: 18174

OPÇÃO 2
ID: 18112

OPÇÃO 3
ID: 18212

HOTÉIS PREVISTOS

MEDITERRÂNEO

DBL IND DBL IND DBL IND
$ 394 506 601 798 1059 1426
T.Alt
T. Med $ 394 506 601 798 1037 1404
T.Baixa $ 383 495 580 777 989 1356

ATLÂNTICO

PREÇOS POR PESSOA

PENINSULA IBÉRICA

(Opç. 1 e 2)
Abr.20:
04, 11, 18, 25, 29
Mai.20:
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Jun.20:
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Jul.20:
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Ago.20:
Set.20:
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Out.20:
Nov.20:
04, 07, 11, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
Dez.20:
Jan.21:
02, 09, 16, 23, 30
Fev.21:
06, 13, 20, 27
Mar.21:
06, 13, 20, 27

ECONÔMICA

Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI
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MAIS DE 15 DIAS

(Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Saragoça, Poblet,
Barcelona.
• Traslado Noturno: em Barcelona.
• Entradas: Museu da Cultura do Vinho com cata
em La Rioja, Mosteiro de Poblet (não incluídos
nos meses de inverno).
• Passeio em Trem: Mosteiro de Montserrat.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: Saragoça.

ATÉ 15 DIAS

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Oviedo, Santander,
Bilbao.
• Entradas: Museu das Cavernas de Altamira em
Santilhana.

CENTRAL

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol/português, seguro básico de viagem, café da manhã tipo buffet
e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos hotéis
com este serviço).
• Barco: Ria de Arosa com degustação de mexilhões e vinho.
• Visita Panorâmica em: Porto, Santiago De
Compostela.
• Entradas: Adegas do Vinho do Porto.
• Funicular: Ao Santuário do Bom Jesus em
Braga.

NÓRDICA

05 DOM / QUA. Santander- Bilbao- Madri.Seguiremos pela autoestrada junto à costa do mar
Cantábrico. Algumas das paisagens entre as monta-

08 QUA / SAB. Barcelona-Peníscola-ValênciaMadri.Saída rumo ao sul seguindo o Mar Mediterrâneo.
Parada em PEnÍSCOLA, pequena cidade medieval
com muralhas e cercada pelo mar. Pausa para um
passeio. A viagem segue para VALÊNCIA onde pararemos para almoçar e passear pela terceira maior
cidade espanhola. No meio da tarde (aproximadamente às 16:30hrs), saída regresso a Madri passando antes de sair de Valência para tirar umas fotos
pela vanguardista Cidade das Artes e das Ciências.
Chegada a MADRI à noite 20.30 hrs/ 21.00hrs.
Nota: dependendo do número de passageiros, o trajeto Valência/ Madri poderá ser efetuado em trem de
alta velocidade.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

1 Porto

Bilbao

MAIS INCLUIDO

04 SAB / TER. Oviedo- Covadonga- SantilhanaSantander.Saída em direção aos Picos da Europa. Entre belas
paisagens, visita à BASILICA DE COVADONGA.
Continuação até SANTILHANA, um dos povoados mais
bonitos da Espanha, com seu intacto centro histórico.
Em suas proximidades, conheceremos o Museu das
COVAS DE ALTAMIRA. (Entrada Incluída). A viagem
segue rumo à SANTANDER, capital regional com belas
vistas nas praias. Incluiremos uma visita panorâmica
na que poderemos descobrir esta elegante cidade e
sua formosa baia.
Obs.: De maio até meados de outubro, devido à alta
ocupação alguns grupos serão hospedados em Bilbao.

07 TER / SEX. Barcelona.Pela manhã, visita panorâmica, passando pelas
¨Ramblas¨, obras de Gaudi e por monumentos que
recordam as Olimpíadas. Tarde livre. À noite faremos um translado e assistiremos ao espetáculo A
FONTE MÁGICA de Montjuic, com seus ritmos de
luzes, cores, água e música, onde você disporá de
tempo para jantar nessa região.
Nota: Nas segundas feiras e em janeiro e fevereiro, por
tarefas de manutenção, não se realiza o espectáculo
da Fonte Mágica. Nessas ocasiões se oferecerá um
translado ao Porto Olímpico, zona com numerosos
restaurantes, muita vida e animação noturna.

1
Santillana

ORIENTE MEDIO

(Opç. 2) Cornisa Cantábrica
Dias 1 - 2 como em Opç. 1
03 SEX / SEG. Santiago De Compostela- Lugo- O
Cebreiro- Leão- Oviedo.A viagem segue o ¨Caminho de Santiago¨, até
Castilla. Em LUGO, tempo para visitar seu centro histórico e suas muralhas romanas, que são
Patrimônio Mundial da UNESCO. Breve parada
em O CEBREIRO, pequena aldeia galega de pedra.
Chegada em LEÃO na hora do almoço. Tempo
para visitar sua catedral gótica com seus vitrais
e passear pelo centro dessa bela cidade histórica. Posteriormente, passagem pelas montanhas
da Cordilheira Cantábrica, em direção à Asturias.
Chegada a OVIEDO no meio da tarde. Incluímos (em
ocasiões no período da manhã do día próximo) uma
visita de uma hora e meia com guia local da cidade.
Conheceremos a catedral do século IX, o Palácio
Calatrava, o teatro Campoamor.

06 SEG / QUI. Saragoça- Poblet- MontserratBarcelona.Pela manhã, visita panorâmica com guia local em
SARAGOÇA, onde se conhecerá a Basílica de Pilar, a
Catedral, algumas obras de Goya, um teatro romano, um palácio renascentista e passagem em frente
ao palácio árabe Aljaferia. Após o horário do almoço,
saída para visita ao Mosteiro de Poblet, rodeado por
muralhas e um dos mosteiros medievais mais bem
conservados no mundo. (entrada incluída e visita
guiada). Posteriormente, viajamos ao Mosteiro de
Montserrat, onde está incluída a subida em trem
de cremalheira, para admirar as fantásticas paisagens. Continuação até BARCELONA e chegada ao
final da tarde.
Nota importante: Durante os meses de inverno, de
novembro a março, devido à duração mais curta dos
dias, não faremos a visita ao Mosteiro de Poblet (a fim
de que possamos chegar com luz solar a Montserrat).

Santander

ASIA E OCEANIA

03 SEX / SEG. Santiago de Compostela- Lugo-O
Cebreiro- Leão-Madri.A viagem segue o ¨Caminho de Santiago¨, até
Castilla. Em LUGO, tempo para visitar seu centro histórico e suas muralhas romanas, que são
Patrimônio Mundial da UNESCO. Breve parada
em O CEBREIRO, pequena aldeia galega de pedra.
Chegada em LEÃO na hora do almoço. Tempo
para visitar sua catedral gótica com seus vitrais
e passear pelo centro dessa bela cidade histórica.
Ao redor das 17:00h, continuação com destino a
MADRI e chegada aproximadamente às 21:00h.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora
de seu voo para saber se vai precisar de uma noite
adicional.

(Opç. 3) Três Mares
Dias 1 - 4 como em Opç. 2
05 DOM / QUA. Santander- BilbaoRioja- Saragoça.Seguiremos pela autoestrada junto à costa do mar
Cantábrico. Algumas das paisagens entre as montanhas e o mar possuem uma grande beleza. BILBAO,
chegada à maior cidade do País Basco. Com guia
local faremos uma breve visita à cidade: área do
Museu Guggenheim, centro histórico, catedral… logo
teremos tempo livre para degustar os famosos “pintxos” (petiscos) no ¨Casco Viejo¨ de Bilbao. A viagem
segue para a região de LA RIOJA, terra produtora de
excelentes vinhos. Em Briones, parada para conhecer o Museu Cultura do Vinho, e a importância da
viticultura desde tempos remotos. Continuação da
viagem, e parada em SANTO DOMINGO DA CALZADA,
histórica cidade no Caminho de Santiago, cuja catedral vive um galo. Chegada em SARAGOÇA ao final
da tarde. Jantar incluído.

1

O

02 QUI / DOM. Porto- Santuário de Bom
Jesus- Cambados- Santiago De
Compostela.Hoje, belas paisagens à serem apreciadas. Na cidade
de BRAGA, subida ao Santuário do Bom Jesus pelo
bondinho mais antigo do mundo. Sugere-se descer
caminhando por sua bela escadaria. Viagem em
direção à Galícia. Na região de Rías Baixas, visita a
histórica cidade de CAMBADOS, incluído passeio de
barco com fundo de vidro, onde se explicará como se
produzem as ostras e mexilhões. Haverá uma breve
degustação de vinho e mexilhões (incluído). Após
o almoço, chegada à SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Visita com guia local à cidade que é visitada por
milhões de peregrinos desde a Idade Média.

nhas e o mar possuem uma grande beleza. BILBAO,
chegada à maior cidade do País Basco. Faremos,
com guia local uma breve visita à cidade: área do
Museu Guggenheim, centro histórico, catedral… logo
teremos tempo livre para degustar os famosos “pintxos” (petiscos) no ¨Casco Viejo¨, centro histórico de
Bilbao. Continuação até MADRI. Chegada à noite,
ao redor das 20:00h.
Nota: dependendo do número de passageiros, o trajeto Bilbao/ Madri poderá ser efetuado em ônibus de
linha regular ou em trem.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

1
Santiago

ADE

(Opç. 1) Porto e Galícia
01 QUA / SAB. Madri- Cidade Rodrigo- Porto.Sairemos cedo de Madri em direção a Castilha.
Faremos uma breve parada no “Mirante dos Quatro
Postes” para disfrutar de magnificas vistas das
muralhas de ÁVILA. Quase na fronteira com Portugal,
parada em CIDADE RODRIGO, onde daremos um
passeio para conhecer sua catedral, muralha e ruas
medievais. Seguimos rumo a Portugal. Chegada a
PORTO e hospedagem. Visita panorâmica desta
cidade, a segunda maior em população de Portugal,
famosa por seus vinhos. No final da visita conheceremos uma vinícola centenária. Tempo livre. Nota:
Se o número de passageiros entre Madri e Porto for
muito reduzido, este trajeto poderá ser feito em avião,
anulando-se, neste caso, a parada em Cidade Rodrigo.

León

AMÉRICA

Porto e Galícia Opção 1
Cornisa Cantábrica Opção2
Três Mares Opção3
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Caceres

SAÍDA QUINTA-FEIRAS
EM

PORTUGUÊS
OPÇÃO 2

NIBILID
PO

O

NLINE

DESDE 640E-DÍAS 6/8

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

DATAS DE SAÍDA
(Opç. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

02, 09, 16, 23, 27, 30
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
02, 05, 09, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)

Jun.20:
Out.20:
Dez.20:
Mar.21:

29
26
24
25

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1
ID: 19562

DBL
$ 683
$ 677
$ 640

T.Alt
T. Med
T.Baixa

INDIV
971
965
928

OPÇÃO 2
ID: 19563

DBL
896
889
837

INDIV
1269
1262
1210

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol/português,
seguro básico de viagem, café da manhã
tipo buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos hotéis com este serviço).
• Barco: Ria de Arosa com degustação de
mexilhões e vinho.
• Visita Panorâmica em: Lisboa, Porto,
Santiago De Compostela.
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores
em Lisboa.
• Entradas: Capela dos Ossos em Évora,
Adegas de Vinho em Porto..
Funicular: Ao Santuário do Bom Jesus em
Braga.
•
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Oviedo, Santander,
Bilbao.
• Entradas: Museu das Cavernas de Altamira
em Santilhana.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Caceres

Opção 1

ADE

DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
MAIS INCLUIDO

ga

on

d
va

Portugal e Galícia NC
Opção2
Portugal, Galícia e Norte da Espanha NC
Adicione a sua viagem uma estadia em Madri: 2
noites, traslado de chegada, city tour, traslado
noturno à Praça Maior e Toledo. Ver informação na
página 17 MINIPACOTE MADRI
(Opç. 1) Portugal e Galícia NC
01 SEG / QUI. Madri-Caceres-Évora-Lisboa.Sairemos de Madri, viajaremos para Extremadura. Em
Caceres você poderá almoçar e passear por seu centro histórico, um dos conjuntos urbanos medievais e
do renascimento mais bem conservados do mundo. Já
em Portugal pararemos em ÉVORA, cidade declarada
Patrimônio da Humanidade, com suas ruas brancas,
seus palácios renascentistas e sua catedral, ingresso
incluído para a impressionante Capela dos Ossos,
construída com 5000 esqueletos! LISBOA, chegada
prevista para o final da tarde.
02 TER / SEX. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e
o bairro de Belém, lugar de onde saíram os navegantes portugueses a navegar pelos oceanos no século
XV. Tarde livre. Recomenda-se passeio opçãoal à
Sintra, Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia
de atmosfera com seus restaurantes e cafés desde
onde você poderá si quiser pegar o Elevador Da
Glória (não incluído) que leva até Bairro Alto e seu
mirante sobre Lisboa.
03 QUA / SAB. Lisboa-Fátima-Porto.Viajamos ao norte de Portugal e conhecemos FÁTIMA,
saída rumo ao norte do país. Chegada ao PORTO, a
segunda maior cidade do país. Visita panorâmica,
onde se conhecerá o centro histórico, as margens do
rio Douro e entrada a antigas adegas. Restante do
tempo livre.
04 QUI / DOM. Porto- Santuário de Bom JesusCambados- Santiago De Compostela.Hoje, belas paisagens à serem apreciadas. Na cidade
de BRAGA, subida ao Santuário do Bom Jesus pelo
bondinho mais antigo do mundo. Sugere-se descer caminhando por sua bela escadaria. Viagem em
direção à Galícia. Na região de Rías Baixas, visita a
histórica cidade de CAMBADOS, incluído passeio de
barco com fundo de vidro, onde se explicará como se
produzem as ostras e mexilhões. Haverá uma breve
degustação de vinho e mexilhões (incluído). Após
o almoço, chegada à SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Visita com guia local à cidade que é visitada por
milhões de peregrinos desde a Idade Média.
05 SEX / SEG. Santiago de Compostela- Lugo-O
Cebreiro- Leão-Madri.-

A viagem segue o ¨Caminho de Santiago¨, até Castilla.
Em LUGO, tempo para visitar seu centro histórico e
suas muralhas romanas, que são Patrimônio Mundial da
UNESCO. Breve parada em O CEBREIRO, pequena aldeia
galega de pedra. Chegada em LEÃO na hora do almoço.
Tempo para visitar sua catedral gótica com seus vitrais e

passear pelo centro dessa bela cidade histórica. Ao redor
das 17:00h, continuação com destino a MADRI e chegada
aproximadamente às 21:00h.

06 SAB / TER. Madri
Após o café da manhã, fim nos nossos serviços.
(Opç. 2) Portugal, Galícia e Norte da Espanha NC
Dias 1 - 4 como en Opç. 1
05 SEX / SEG. Santiago De Compostela- Lugo- O
Cebreiro- Leão- Oviedo.A viagem segue o ¨Caminho de Santiago¨, até Castilla.
Em LUGO, tempo para visitar seu centro histórico e
suas muralhas romanas, que são Patrimônio Mundial
da UNESCO. Breve parada em O CEBREIRO, pequena
aldeia galega de pedra. Chegada em LEÃO na hora do
almoço. Tempo para visitar sua catedral gótica com
seus vitrais e passear pelo centro dessa bela cidade
histórica. Posteriormente, passagem pelas montanhas da Cordilheira Cantábrica, em direção à Asturias.
Chegada a OVIEDO no meio da tarde. Incluímos (em
ocasiões no período da manhã do día próximo) uma
visita de uma hora e meia com guia local da cidade.
Conheceremos a catedral do século IX, o Palácio
Calatrava, o teatro Campoamor.
06 SAB / TER. Oviedo- Covadonga- SantilhanaSantander.Saída em direção aos Picos da Europa. Entre belas
paisagens, visita à BASILICA DE COVADONGA.
Continuação até SANTILHANA, um dos povoados
mais bonitos da Espanha, com seu intacto centro histórico. Em suas proximidades, conheceremos o Museu
das COVAS DE ALTAMIRA. (Entrada Incluída). A viagem
segue rumo à SANTANDER, capital regional com belas
vistas nas praias. Incluiremos uma visita panorâmica
na que poderemos descobrir esta elegante cidade e
sua formosa baia.
Obs.: De maio até meados de outubro, devido à alta
ocupação alguns grupos serão hospedados em Bilbao.
07 DOM / QUA. Santander- Bilbao- Madri.Seguiremos pela autoestrada junto à costa do mar
Cantábrico. Algumas das paisagens entre as montanhas
e o mar possuem uma grande beleza. BILBAO, chegada à
maior cidade do País Basco. Faremos, com guia local uma
breve visita à cidade: área do Museu Guggenheim, centro
histórico, catedral… logo teremos tempo livre para degustar os famosos “pintxos” (petiscos) no ¨Casco Viejo¨, centro histórico de Bilbao. Continuação até MADRI. Chegada
à noite, ao redor das 20:00h.

Nota: dependendo do número de passageiros, o trajeto
Bilbao/ Madri poderá ser efetuado em ônibus de linha
regular ou em trem.
08 SEG / QUI. Madri
Após o café da manhã, fim nos nossos serviços.
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santander

T.Alt
T. Med
T.Baixa

$
$
$

DBL

INDIV

926
926
872

1325
1325
1271

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI

MAIS DE 15 DIAS
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ATÉ 15 DIAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

CENTRAL

• Serviços Gerais Europamundo:
Circuito em ônibus guia falando
espanhol/português, seguro básico de
viagem, café da manhã tipo buffet e
maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos
hotéis com este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Barco: Ria de Arosa com degustação
de mexilhões e vinho.
• Visita Panorâmica em: Lisboa, Porto,
Santiago De Compostela, Oviedo,
Santander, Bilbao.
• Traslado Noturno: Praça dos
Restauradores em Lisboa.
• Entradas: Adegas de Vinho em Porto.,
Museu das Cavernas de Altamira em
Santilhana, Capela dos Ossos em
Évora.
• Funicular: Ao Santuário do Bom Jesus
em Braga.

NÓRDICA

05 SEX / SEG. Santiago De Compostela- Lugo- O
Cebreiro- Leão- Oviedo.A viagem segue o ¨Caminho de Santiago¨, até
Castilla. Em LUGO, tempo para visitar seu centro histórico e suas muralhas romanas, que são
Patrimônio Mundial da UNESCO. Breve parada
em O CEBREIRO, pequena aldeia galega de pedra.
Chegada em LEÃO na hora do almoço. Tempo
para visitar sua catedral gótica com seus vitrais
e passear pelo centro dessa bela cidade histórica. Posteriormente, passagem pelas montanhas

08 SEG / QUI. Madri-Caceres-Évora-Lisboa.Sairemos de Madri, viajaremos para Extremadura.
Em Caceres você poderá almoçar e passear por seu
centro histórico, um dos conjuntos urbanos medievais e do renascimento mais bem conservados
do mundo. Já em Portugal pararemos em ÉVORA,
cidade declarada Patrimônio da Humanidade, com
suas ruas brancas, seus palácios renascentistas
e sua catedral, ingresso incluído para a impressionante Capela dos Ossos, construída com 5000
esqueletos! LISBOA, chegada prevista para o final
da tarde.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora
de seu voo para saber se vai precisar de uma noite
adicional.

ID: 18213

MEDITERRÂNEO

04 QUI / DOM. Porto- Santuário de Bom JesusCambados- Santiago De Compostela.Hoje, belas paisagens à serem apreciadas. Na cidade de BRAGA, subida ao Santuário do Bom Jesus
pelo bondinho mais antigo do mundo. Sugere-se
descer caminhando por sua bela escadaria. Viagem
em direção à Galícia. Na região de Rías Baixas,
visita a histórica cidade de CAMBADOS, incluído
passeio de barco com fundo de vidro, onde se
explicará como se produzem as ostras e mexilhões. Haverá uma breve degustação de vinho e
mexilhões (incluído). Após o almoço, chegada à
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita com guia local
à cidade que é visitada por milhões de peregrinos
desde a Idade Média.

07 DOM / QUA. Santander- Bilbao- Madri.Seguiremos pela autoestrada junto à costa do mar
Cantábrico. Algumas das paisagens entre as montanhas e o mar possuem uma grande beleza. BILBAO,
chegada à maior cidade do País Basco. Faremos,
com guia local uma breve visita à cidade: área
do Museu Guggenheim, centro histórico, catedral…
logo teremos tempo livre para degustar os famosos
“pintxos” (petiscos) no ¨Casco Viejo¨, centro histórico de Bilbao. Continuação até MADRI. Chegada à
noite, ao redor das 20:00h.
Nota: dependendo do número de passageiros, o trajeto Bilbao/ Madri poderá ser efetuado em ônibus de
linha regular ou em trem.

PREÇOS POR PESSOA
ATLÂNTICO

03 QUA / SAB. Lisboa-Fátima-Porto.Viajamos ao norte de Portugal e conhecemos
FÁTIMA, saída rumo ao norte do país. Chegada ao
PORTO, a segunda maior cidade do país. Visita
panorâmica, onde se conhecerá o centro histórico,
as margens do rio Douro e entrada a antigas adegas. Restante do tempo livre.

06 SAB / TER. Oviedo- Covadonga- SantilhanaSantander.Saída em direção aos Picos da Europa. Entre belas
paisagens, visita à BASILICA DE COVADONGA.
Continuação até SANTILHANA, um dos povoados
mais bonitos da Espanha, com seu intacto centro
histórico. Em suas proximidades, conheceremos o
Museu das COVAS DE ALTAMIRA. (Entrada Incluída).
A viagem segue rumo à SANTANDER, capital regional com belas vistas nas praias. Incluiremos uma
visita panorâmica na que poderemos descobrir
esta elegante cidade e sua formosa baia.
Obs.: De maio até meados de outubro, devido à
alta ocupação alguns grupos serão hospedados em
Bilbao.

02, 09, 16, 23, 27, 30
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
02, 05, 09, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PENINSULA IBÉRICA

02 TER / SEX. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a
Torre e o bairro de Belém, lugar de onde saíram os
navegantes portugueses a navegar pelos oceanos
no século XV. Tarde livre. Recomenda-se passeio
opçãoal à Sintra, Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia
de atmosfera com seus restaurantes e cafés desde
onde você poderá si quiser pegar o Elevador Da
Glória (não incluído) que leva até Bairro Alto e seu
mirante sobre Lisboa.

da Cordilheira Cantábrica, em direção à Asturias.
Chegada a OVIEDO no meio da tarde. Incluímos (em
ocasiões no período da manhã do día próximo) uma
visita de uma hora e meia com guia local da cidade.
Conheceremos a catedral do século IX, o Palácio
Calatrava, o teatro Campoamor.

DATAS DE SAÍDA

ECONÔMICA

Triângulo Atlântico
01 SEG / QUI. Lisboa.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você
receberá de tarde informação para o início do seu
roteiro, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

MAIS INCLUIDO

EM

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

MAIS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

PORTUGUÊS

santiago de compostela

MEDITERRÂNEO
NÓRDICA
CENTRAL
ATÉ 15 DIAS

DIS

NLINE

O

MAIS DE 15 DIAS

NIBILID
PO

ADE

ATLÂNTICO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DESDE 896E-DÍAS 9/11
DATAS DE SAÍDA
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

(Opç. 2 = Opç. 1
com as seguintes diferenças)
Nov.20: 02
Dez.20: 28
Mar.21: 22

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1
ID: 18207

T.Alt
T. Med
T.Baixa

DBL
$ 965
$ 990
$ 896

INDIV
1414
1433
1340

OPÇÃO 2
ID: 18209

DBL
1172
1198
1093

INDIV
1706
1726
1622

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.
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Todo Portugal e Galícia NC Opção 1
Todo Portugal e Norte da Espanha NC Opção2
(Opç. 1) Todo Portugal e Galícia NCi
01 SEG. Lisboa.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre.
Você receberá de tarde informação para o início
do seu roteiro, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.
02 TER. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a
Torre e o bairro de Belém, lugar de onde saíram
os navegantes portugueses a navegar pelos oceanos no século XV. Tarde livre. Recomenda-se
passeio opçãoal à Sintra, Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores,
cheia de atmosfera com seus restaurantes e
cafés desde onde você poderá si quiser pegar o
Elevador Da Glória (não incluído) que leva até
Bairro Alto e seu mirante sobre Lisboa.
03 QUA. Lisboa- Lagos- Cabo de São VicenteSagres- Algarve.Sairemos cedo rumo ao sul de Portugal. Bonitas
paisagens atravessando a longa ponte sobre o
rio Tejo. Chegada ao ALGARVE, a região do sul
de Portugal. Conheceremos a cidade histórica de
LAGOS com seu porto de onde saíam as naus portuguesas para o Brasil e seu centro histórico encerrado entre muralhas. Tempo para almoçar. À tarde
viajaremos à ponta mais ocidental do continente europeu, entre barrancos e ventania frequente
conheceremos o CABO DE SÃO VICENTE. Teremos
também a oportunidade de fotografar a fortaleza
vizinha de SAGRES. Depois disso disporemos de
tempo em ALBUFEIRA, bela cidade costeira, onde
você poderá desfrutar de sua praia ou passear pelo
seu animado centro histórico. Hospedagem em
Albufeira ou cidade próxima do Algarve.

04 QUI. Algarve- Faro- Mértola- Évora.Saída em direção a FARO, a tranquila capital do
Algarve. Seguimos nossa viagem até o Alentejo.
Às margens do rio Guadiana, visitaremos
MÉRTOLA, antiga cidade muçulmana cuja igreja
foi mesquita, suas muralhas, e suas ruas brancas.
Chegada a ÉVORA na hora do almoço e passear
para conhecer esta cidade declarada Patrimônio
da Humanidade com suas ruas brancas, seus
palácios renascentistas e sua catedral, incluímos
o ingresso para a impressionante Capela dos
Ossos, construída com 5.000 esqueletos! Outra
opção é ficar descansando na piscina do hotel.
05 SEX. Évora- Marvão- Castelo da VideTomar- Fátima.Hoje viajaremos entre as belas paisagens do
Alentejo. Pararemos em MARVÃO, pequeno vilarejo rodeado por muralhas, muito pitoresco, que
nos oferece uma fantástica vista panorâmica da
região. Depois disso, conheceremos o CASTELO
DE VIDE, com seu castelo e sua antiga judiaria,
poderemos visitar a antiga sinagoga (hoje museu)
ou passear pelo labirinto de ruelas da cidade.
Após o almoço continuaremos para TOMAR, cidade dominada pelo CONVENTO DE CRISTO, antigo castelo-convento dos templários, ingresso
incluído. Chegada a FÁTIMA, em primeiro lugar
iremos a ALJUSTREL, a aldeia onde nasceram os
três pastorinhos, poderemos ver a casa de Lúcia.
Depois disporemos de tempo no SANTUÁRIO DE
FÁTIMA onde, caso deseje, você poderá presenciar a procissão das velas (não é realizado durante o inverno). Jantar incluído.
06 SAB. Fátima-Porto.Viajaremos rumo ao norte de Portugal. Chegada
prevista por volta das onze da manhã à cidade
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do PORTO, a segunda cidade de Portugal. Visita
panorâmica desta cidade incluída, centro histórico, margens do Rio Douro; faremos uma visita
às suas antigas adegas. Tempo livre.

ATÉ 15 DIAS

Nota: dependendo do número de passageiros,
o trajeto Bilbao/ Madri poderá ser efetuado em
ônibus de linha regular ou em trem.

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Oviedo,
Santander, Bilbao.
• Entradas: Museu das Cavernas de
Altamira em Santilhana.

CENTRAL

www.facebook.com/
europamundovacaciones

11 QUI. Madri
Após o café da manhã, fim nos nossos serviços.
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MAIS DE 15 DIAS

(Opç. 2) Todo Portugal e Norte da Espanha NC
Dias 1 - 7 como em Opç. 1
08 SEG. Santiago De Compostela- Lugo- O
Cebreiro- Leão- Oviedo.A viagem segue o ¨Caminho de Santiago¨, até
Castilla. Em LUGO, tempo para visitar seu centro histórico e suas muralhas romanas, que são
Patrimônio Mundial da UNESCO. Breve para-

• Serviços Gerais Europamundo:
Circuito em ônibus guia falando
português, seguro básico de viagem, café da manhã tipo buffet e
maleteiro, (1 bagagem por pessoa
nos hotéis com este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Barco: Ria de Arosa com degustação de mexilhões e vinho.
• Visita Panorâmica em: Lisboa,
Porto, Santiago De Compostela.
• Traslado Noturno: Praça dos
Restauradores em Lisboa.
• Entradas: Capela dos Ossos em
Évora, Convento - Castelo de
Cristo em Tomar, Adegas de Vinho
em Porto.
• Funicular: Ao Santuário do Bom
Jesus em Braga.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em:
Fátima.

NÓRDICA

09 TER. Madri
Após o café da manhã, fim nos nossos serviços.

10 QUA. Santander- Bilbao- Madri.Seguiremos pela autoestrada junto à costa do
mar Cantábrico. Algumas das paisagens entre
as montanhas e o mar possuem uma grande
beleza. BILBAO, chegada à maior cidade do
País Basco. Faremos, com guia local uma breve
visita à cidade: área do Museu Guggenheim,
centro histórico, catedral… logo teremos tempo
livre para degustar os famosos “pintxos” (petiscos) no ¨Casco Viejo¨, centro histórico de
Bilbao.
Continuação até MADRI. Chegada à
noite, ao redor das 20:00h.

O PREÇO INCLUI

MEDITERRÂNEO

08 SEG. Santiago de Compostela- Lugo-O
Cebreiro- Leão-Madri.A viagem segue o ¨Caminho de Santiago¨, até
Castilla. Em LUGO, tempo para visitar seu centro histórico e suas muralhas romanas, que são
Patrimônio Mundial da UNESCO. Breve parada em O CEBREIRO, pequena aldeia galega de
pedra. Chegada em LEÃO na hora do almoço.
Tempo para visitar sua catedral gótica com seus
vitrais e passear pelo centro dessa bela cidade
histórica. Ao redor das 17:00h, continuação com
destino a MADRI e chegada aproximadamente
às 21:00h.

09 TER. Oviedo- Covadonga- SantilhanaSantander.Saída em direção aos Picos da Europa.
Entre belas paisagens, visita à BASILICA DE
COVADONGA. Continuação até SANTILHANA, um
dos povoados mais bonitos da Espanha, com
seu intacto centro histórico. Em suas proximidades, conheceremos o Museu das COVAS DE
ALTAMIRA (entrada inclussa). A viagem segue
rumo à SANTANDER, capital regional com belas
vistas nas praias. Incluiremos uma visita panorâmica na que poderemos descobrir esta elegante cidade e sua formosa baia.

Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte final do folheto e na sua
página web “Minha Viagem”.

ATLÂNTICO

07 DOM. Porto- Santuário de Bom JesusCambados- Santiago De Compostela.Hoje, belas paisagens à serem apreciadas. Na
cidade de BRAGA, subida ao Santuário do Bom
Jesus pelo bondinho mais antigo do mundo.
Sugere-se descer caminhando por sua bela
escadaria. Viagem em direção à Galícia. Na
região de Rías Baixas, visita a histórica cidade de CAMBADOS, incluído passeio de barco
com fundo de vidro, onde se explicará como se
produzem as ostras e mexilhões. Haverá uma
breve degustação de vinho e mexilhões (incluído). Após o almoço, chegada à SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Visita com guia local à cidade
que é visitada por milhões de peregrinos desde
a Idade Média.

da em O CEBREIRO, pequena aldeia galega de
pedra. Chegada em LEÃO na hora do almoço.
Tempo para visitar sua catedral gótica com seus
vitrais e passear pelo centro dessa bela cidade histórica. Posteriormente, passagem pelas
montanhas da Cordilheira Cantábrica, em direção à Asturias. Chegada a OVIEDO no meio da
tarde. Incluímos (em ocasiões no período da
manhã do día próximo) uma visita de uma hora e
meia com guia local da cidade. Conheceremos a
catedral do século IX, o Palácio Calatrava, o teatro Campoamor.

PENINSULA IBÉRICA
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VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DESDE 952E-DÍAS 8/10/13
DATAS DE SAÍDA
(Opç. 1 y 2)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

06*, 13, 20, 27*
04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29*

(Opç. 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Abr.20:
27
26
Jun.20:
Out.20:
23
Nov.20:
02
Dez.20:
28
Mar.21:
22, 29

PREÇOS POR PESSOA

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

Opção de viagem sem entrada no Alhambra €
30 de desconto por pessoa
OPÇÃO 1
ID: 18097

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Extra*

DBL

$
$
$
$

1032
995
952
1117

IND

1420
1383
1340
1484

OPÇÃO 2
ID: 18195

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Extra*

DBL

$
$
$
$

1234
1207
1154
1319

IND

1702
1675
1622
1766

OPÇÃO 3
ID: 18179

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Extra*

324

DBL

$
$
$
$

1697
1633
1559
1782

IND

2335
2271
2197
2399

Con Madrd
ID: 18099

DBL

1239
1191
1149
1314

IND

1759
1711
1669
1813

Con Madrd
ID: 18197

DBL

1441
1404
1351
1516

IND

2041
2004
1951
2095

Con Madrd
ID: 18181

DBL

1904
1830
1755
1979

IND

2674
2600
2525
2728

lugo

Andaluzia, Portugal
e
Galícia
Opção2
Ronda Ibérica
Opção 3
Península Ibérica
Adicione a sua viagem uma estadia em Madri: 2
noites, traslado de chegada, city tour, traslado
noturno à Praça Maior e Toledo. Ver informação na
página 17 MINIPACOTE MADRI
(Opç. 1) Andaluzia, Portugale Galícia
01 SEG / SEX. Madri- Granada.Saída de Madri ao começo da manhã, atravessando a província de La Mancha. Parada em PUERTO
LÁPICE, um povoado que traz lembranças de Dom
Quixote. Entrada em Andaluzia pelo Desfiladeiro de
Despeñaperros. Chegada à GRANADA. Almoço incluído. À tarde, se você adquiriu a viagem com visita
a Alhambra incluída, visitaremos com guia local o
imenso Palácio de Alhambra e seus belos jardins de
Generalife construídos na época árabe.
NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado de
visitas à Alhambra é limitado por lei. O número de
visitas atribuído às operadoras de turismo é reduzido
e só conheceremos a quantidade concedida um mês
antes da data de chegada. Mesmo que você adquira a
viagem com o ingresso incluído não podemos garantir
a visita à Alhambra (caso não seja possível oferecer
esses ingressos visitaríamos os Alcaceres Reais (Reales
Alcázares) em Sevilha com características semelhantes, assim como será realizada uma visita com guia
local à cidade de Granada). Se a visita à Alhambra for
muito importante para você, sugerimos que adquira
a viagem “sem ingresso” (preço mais baixo) e reserve
pela Internet seus ingressos dentro do limite existente para ingressos individuais no site do patrimônio
https://tickets.alhambra-patronato.es/
02 TER / SAB. Granada-Málaga-Marbella-RondaSevilha.Saída de Granada. A viagem prossegue pela costa do
Sol. Em MÁLAGA, chegada e tempo livre para um passeio pelo seu centro histórico onde se destaca a catedral e o Museu de Picasso. Na sequência, a viagem
continua pela costa, com bonitas paisagens do mediterrâneo. PORTO BANUS, localizado em Marbella,
porto recreativo de alto nível. Durante a tarde a viagem segue pela ¨serrania¨, historias de bandoleiros
antes de chegar à RONDA. Belíssimo ¨povoado branco¨, com seu grande penhasco, que divide a cidade

Opção 1

pela metade. Continuação à SEVILHA. Chegada ao
final da tarde. Jantar incluído no hotel.
03 QUA / DOM. Sevilha.Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se
poderá conhecer a catedral e sua famosa Giralda, às
margens do Rio Guadalquivir e os bairros populares
de Santa Cruz e Triana. Após a visita faremos um
passeio de barco pelo rio Guadalquivir, desfrute da
imensa vista panorâmica oferecida a partir do barco!
À noite, opçãoalmente, boa oportunidade para assistir a um popular espetáculo flamenco.
04 QUI / SEG. Sevilha- Jerez de los CaballerosMonsaraz- Évora- Lisboa.Saída de Sevilha, em uma etapa de grande beleza paisagística, entre colinas e oliveiras entraremos em Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS,
parada nesta cidade que pertenceu aos templários e
onde nasceu Vasco Núñez de Balboa. Entraremos em
Portugal. MONSARAZ, um dos vilarejos mais pitorescos
de Portugal, com suas muralhas, castelo, ruas brancas cheias de flores e uma bela vista. Continuaremos
rumo a ÉVORA, cidade declarada Patrimônio da
Humanidade com suas ruas brancas, seus palácios
renascentistas e sua catedral. Tempo para almoçar. Visitaremos a impressionante Capela dos Ossos
(ingresso incluído), construída com 5.000 esqueletos! LISBOA, chegada prevista para o final do dia.
05 SEX / TER. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e
o bairro de Belém, lugar de onde saíram os navegantes portugueses a navegar pelos oceanos no século
XV. Tarde livre. Recomenda-se passeio opçãoal à
Sintra, Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia
de atmosfera com seus restaurantes e cafés desde
onde você poderá si quiser pegar o Elevador Da
Glória (não incluído) que leva até Bairro Alto e seu
mirante sobre Lisboa.
06 SAB / QUA. Lisboa-Fátima-Porto.Viajamos ao norte de Portugal e conhecemos FÁTIMA,
saída rumo ao norte do país. Chegada ao PORTO, a
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NOTA IMPORTANTE
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando português/
espanhol, seguro básico de viagem,
café da manhã tipo buffet e maleteiro,
(1 bagagem por pessoa nos hotéis com
este serviço).
• Barco: Pelo rio Guadalquivir em
Sevilha, Ria de Arosa com degustação
de mexilhões e vinho.
• Visita Panorâmica em: Sevilha, Lisboa,
Porto, Santiago De Compostela.
• Traslado Noturno: Praça dos
Restauradores em Lisboa.
• Entradas: Palácio da Alhambra em
Granada e Jardins de Generalife (só
opção com entrada Alhambra incluída),
Capela dos Ossos em Évora, Adegas de
Vinho em Porto..
• Funicular: Ao Santuário do Bom Jesus
em Braga.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Granada, Sevilha.
(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Oviedo,
Santander, Bilbao.
• Entradas: Museu das Cavernas de
Altamira em Santilhana.
(Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em:Saragoça,
Poblet, Barcelona.
• Traslado Noturno: em Barcelona.
• Entradas: Museu da Cultura do Vinho
com cata em La Rioja, Mosteiro de
Poblet (não incluídos nos meses de
inverno)
• Passeio em Trem: Mosteiro de
Montserrat.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em:
Saragoça.

CENTRAL
ATÉ 15 DIAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MAIS DE 15 DIAS

13 SAB / QUA. Barcelona-Peníscola-ValênciaMadri.Saída rumo ao sul seguindo o Mar Mediterrâneo.
Parada em PENÍSCOLA, pequena cidade medieval
com muralhas e cercada pelo mar. Pausa para um
passeio. A viagem segue para VALÊNCIA onde pararemos para almoçar e passear pela terceira maior
cidade espanhola. No meio da tarde (aproximadamente às 16:30hrs), saída regresso a Madri passando antes de sair de Valência para tirar umas fotos
pela vanguardista Cidade das Artes e das Ciências.
Chegada a MADRI à noite 20.30 hrs/ 21.00hrs.
Nota: dependendo do número de passageiros, o trajeto Valência/ Madri poderá ser efetuado em trem de
alta velocidade.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

NÓRDICA

12 SEX / TER. Barcelona.Pela manhã, visita panorâmica, passando pelas
¨Ramblas¨, obras de Gaudi e por monumentos que
recordam as Olimpíadas. Tarde livre. À noite faremos um translado e assistiremos ao espetáculo A
FONTE MÁGICA de Montjuic, com seus ritmos de
luzes, cores, água e música, onde você disporá de
tempo para jantar nessa região.
Nota: Nas segundas feiras e em janeiro e fevereiro,
por tarefas de manutenção, não se realiza o espectáculo da Fonte Mágica. Nessas ocasiões se oferecerá
um translado ao Porto Olímpico, zona com numerosos restaurantes, muita vida e animação noturna.

HOTÉIS PREVISTOS

MEDITERRÂNEO

10 QUA / DOM. Santander- Bilbao- Madri.Seguiremos pela autoestrada junto à costa do mar
Cantábrico. Algumas das paisagens entre as montanhas e o mar possuem uma grande beleza. BILBAO,
chegada à maior cidade do País Basco. Faremos,
com guia local uma breve visita à cidade: área do
Museu Guggenheim, centro histórico, catedral… logo
teremos tempo livre para degustar os famosos “pintxos” (petiscos) no ¨Casco Viejo¨, centro histórico de
Bilbao. Continuação até MADRI. Chegada à noite,
ao redor das 20:00h.

11 QUI / SEG. Saragoça- Poblet- MontserratBarcelona.Pela manhã, visita panorâmica com guia local em
SARAGOÇA, onde se conhecerá a Basílica de Pilar, a
Catedral, algumas obras de Goya, um teatro romano, um palácio renascentista e passagem em frente
ao palácio árabe Aljaferia. Após o horário do almoço,
saída para visita ao Mosteiro de Poblet, rodeado por
muralhas e um dos mosteiros medievais mais bem
conservados no mundo. (entrada incluída e visita
guiada). Posteriormente, viajamos ao Mosteiro de
Montserrat, onde está incluída a subida em trem
de cremalheira, para admirar as fantásticas paisagens. Continuação até BARCELONA e chegada ao
final da tarde.
Nota importante: Durante os meses de inverno, de
novembro a março, devido à duração mais curta
dos dias, não faremos a visita ao Mosteiro de Poblet
(a fim de que possamos chegar com luz solar a
Montserrat).

1 Granada
Málaga

ATLÂNTICO

09 TER / SAB. Oviedo- Covadonga- SantilhanaSantander.Saída em direção aos Picos da Europa. Entre belas
paisagens, visita à BASILICA DE COVADONGA.
Continuação até SANTILHANA, um dos povoados
mais bonitos da Espanha, com seu intacto centro
histórico. Em suas proximidades, conheceremos o
Museu das COVAS DE ALTAMIRA. (Entrada Incluída).
A viagem segue rumo à SANTANDER, capital regional com belas vistas nas praias. Incluiremos uma
visita panorâmica na que poderemos descobrir
esta elegante cidade e sua formosa baia.
Obs.: De maio até meados de outubro, devido à alta
ocupação alguns grupos serão hospedados em Bilbao.

(Opç. 3) Península Ibérica
Dias 1 - 9 como em Opç. 2
10 QUA / DOM. Santander- Bilbao- RiojaSaragoça.Seguiremos pela autoestrada junto à costa do mar
Cantábrico. Algumas das paisagens entre as montanhas e o mar possuem uma grande beleza. BILBAO,
chegada à maior cidade do País Basco. Com guia
local faremos uma breve visita à cidade: área do
Museu Guggenheim, centro histórico, catedral… logo
teremos tempo livre para degustar os famosos “pintxos” (petiscos) no ¨Casco Viejo¨ de Bilbao. A viagem
segue para a região de LA RIOJA, terra produtora de
excelentes vinhos. Em Briones, parada para conhecer o Museu Cultura do Vinho, e a importância da
viticultura desde tempos remotos. Continuação da
viagem, e parada em SANTO DOMINGO DA CALZADA,
histórica cidade no Caminho de Santiago, cuja catedral vive um galo. Chegada em SARAGOÇA ao final
da tarde. Jantar incluído.

2
El Rocio
Sevilha

PENINSULA IBÉRICA

(Opç. 2) Ronda Ibérica
Dias 1 - 7 como em Opç. 1
08 SEG / SEX. Santiago De Compostela- Lugo- O
Cebreiro- Leão- Oviedo.A viagem segue o ¨Caminho de Santiago¨, até
Castilla. Em LUGO, tempo para visitar seu centro histórico e suas muralhas romanas, que são
Patrimônio Mundial da UNESCO. Breve parada
em O CEBREIRO, pequena aldeia galega de pedra.
Chegada em LEÃO na hora do almoço. Tempo
para visitar sua catedral gótica com seus vitrais
e passear pelo centro dessa bela cidade histórica. Posteriormente, passagem pelas montanhas
da Cordilheira Cantábrica, em direção à Asturias.
Chegada a OVIEDO no meio da tarde. Incluímos (em
ocasiões no período da manhã do día próximo) uma
visita de uma hora e meia com guia local da cidade.
Conheceremos a catedral do século IX, o Palácio
Calatrava, o teatro Campoamor.

Nota: dependendo do número de passageiros, o trajeto Bilbao/ Madri poderá ser efetuado em ônibus de
linha regular ou em trem.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

Valencia

ECONÔMICA

08 SEG / SEX. Santiago de Compostela- Lugo-O
Cebreiro- Leão-Madri.A viagem segue o ¨Caminho de Santiago¨, até
Castilla. Em LUGO, tempo para visitar seu centro histórico e suas muralhas romanas, que são
Patrimônio Mundial da UNESCO. Breve parada
em O CEBREIRO, pequena aldeia galega de pedra.
Chegada em LEÃO na hora do almoço. Tempo para
visitar sua catedral gótica com seus vitrais e passear pelo centro dessa bela cidade histórica. Ao redor
das 17:00h, continuação com destino a MADRI e
chegada aproximadamente às 21:00h.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

Peníscola

Lisboa

MAIS INCLUIDO

07 DOM / QUI. Porto- Santuário de Bom
Jesus- Cambados- Santiago De
Compostela.Hoje, belas paisagens à serem apreciadas. Na cidade
de BRAGA, subida ao Santuário do Bom Jesus pelo
bondinho mais antigo do mundo. Sugere-se descer
caminhando por sua bela escadaria. Viagem em
direção à Galícia. Na região de Rías Baixas, visita a
histórica cidade de CAMBADOS, incluído passeio de
barco com fundo de vidro, onde se explicará como se
produzem as ostras e mexilhões. Haverá uma breve
degustação de vinho e mexilhões (incluído). Após
o almoço, chegada à SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Visita com guia local à cidade que é visitada por
milhões de peregrinos desde a Idade Média.

Madri

Évora

ORIENTE MEDIO

segunda maior cidade do país. Visita panorâmica,
onde se conhecerá o centro histórico, as margens
do rio Douro e entrada a antigas adegas. Restante
do tempo livre.

Barcelona
2

ASIA E OCEANIA
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AMÉRICA

SAÍDA SEGUNDA

PORTUGUÊS

ECONÔMICA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÂNTICO

OPÇ. 3

OPÇ. 3

DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NIBILID
PO

NLINE

O

MEDITERRÂNEO

OPÇ. 2 E 3

ADE

MAIS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

EM

DESDE 314E-DÍAS 3/6/12
DATAS DE SAÍDA
(Opç. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
29
Jun.20:
Ago.20:
28
Out.20:
26
Dez.20:
21
(Opç. 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Abr.20:
20*
26, 29
Jun.20:
Ago.20:
28
Out.20:
23, 26
Nov.20:
02
Dez.20:
21, 28
22
Mar.21:
Excluidas las siguientes fechas
06, 13

Nov.20:

NÓRDICA

PREÇOS POR PESSOA
Opção de viagem sem entrada no Alhambra €
30 de desconto por pessoa
OPÇÃO 1
CON MADRI
ID: 18101
ID: 18102

DBL
$ 324
$ 335
$ 314

CENTRAL

T.Alt
T. Med
T.Baixa

ATÉ 15 DIAS

INDIV
409
420
399

OPÇÃO2
ID: 18113

T.Alt
T. Med
T.Baixa

MAIS DE 15 DIAS

Valencia

$
$
$

DBL

INDIV

771

1026

755

1010

718

973

OPÇÃO 3
ID: 19553

DBL
T.Alt
T. Med
T.Baixa

326

$ 1465
$ 1400
$ 1348

INDIV
2019
1954
1902

DBL
532
532
404

INDIV
749
749
621

CON MADRI
ID: 18114

DBL
979
952
915

INDIV
1366
1339
1302

CON MADRI

ID: 18127

DBL
1672
1597
1545

INDIV
2358
2283
2231

Opção 1

Astúrias e Cantábria
Opção2
Cornisa Cantábrica e Barcelona
Opção3
SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos
de España con su intacto casco medieval.

Espanha de Norte a Sul NC
Adicione a sua viagem uma estadia em Madri: 2
noites, traslado de chegada, city tour, traslado
noturno à Praça Maior e Toledo. Ver informação na
página 17 MINIPACOTE MADRI
(Opç. 1)Astúrias e Cantábria
01 SEG / SEX. Madri- Tordesilhas- Leão - Oviedo.Sairemos no início da manhã e atravessaremos
Castilha e Leão. Parada em TORDESILHAS, conheceremos a história deste pequeno vilarejo e tomaremos um café em sua Praça Maior. Continuaremos
rumo a LEÃO, a histórica capital. Parada para
almoçar e visitar a maravilhosa catedral gótica
desta histórica cidade do ¨Caminho de Santiago¨.
Posteriormente, cruzaremos as montanhas da
Cordilheira Cantábrica rumo a Astúrias. Chegada a
OVIEDO à tarde. Incluímos (em ocasiões no período
da manhã do dia próximo) uma visita de uma hora
e meia com guia local da cidade. Conheceremos a
catedral do século IX, el Palácio Calatrava, o teatro
Campoamor.
Nota: Em algumas ocasiões, se o número de inscritos no trajeto Madri / Leon fosse muito pequeno, a
viagem poderá ser feita em trasporte regular sendo
eliminada a parada em Tordesilhas.
02 TER / SAB. Oviedo- Covadonga- SantilhanaSantander.Saída em direção aos Picos da Europa. Entre belas
paisagens, visita à BASILICA DE COVADONGA.
Continuação até SANTILHANA, um dos povoados
mais bonitos da Espanha, com seu intacto centro
histórico. Em suas proximidades, conheceremos o
Museu das COVAS DE ALTAMIRA. (Entrada Incluída).
A viagem segue rumo à SANTANDER, capital regional com belas vistas nas praias. Incluiremos uma
visita panorâmica na que poderemos descobrir
esta elegante cidade e sua formosa baia.
Obs.: De maio até meados de outubro, devido à
alta ocupação alguns grupos serão hospedados em
Bilbao.
03 QUA / DOM. Santander- Bilbao- Madri.Seguiremos pela autoestrada junto à costa do mar
Cantábrico. Algumas das paisagens entre as montanhas e o mar possuem uma grande beleza. BILBAO,
chegada à maior cidade do País Basco. Faremos,
com guia local uma breve visita à cidade: área do
Museu Guggenheim, centro histórico, catedral… logo
teremos tempo livre para degustar os famosos “pintxos” (petiscos) no ¨Casco Viejo¨, centro histórico de

Bilbao. Continuação até MADRI. Chegada à noite,
ao redor das 20:00h.
Nota: dependendo do número de passageiros, o trajeto Bilbao/ Madri poderá ser efetuado em ônibus de
linha regular ou em trem.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.
(Opç. 2) Cornisa Cantábrica e Barcelona
Dias 1 - 2 como em Opç. 1
03 QUA / DOM. Santander- Bilbao- RiojaSaragoça.Seguiremos pela autoestrada junto à costa do mar
Cantábrico. Algumas das paisagens entre as montanhas e o mar possuem uma grande beleza. BILBAO,
chegada à maior cidade do País Basco. Com guia
local faremos uma breve visita à cidade: área do
Museu Guggenheim, centro histórico, catedral… logo
teremos tempo livre para degustar os famosos “pintxos” (petiscos) no ¨Casco Viejo¨ de Bilbao. A viagem
segue para a região de LA RIOJA, terra produtora de
excelentes vinhos. Em Briones, parada para conhecer o Museu Cultura do Vinho, e a importância da
viticultura desde tempos remotos. Continuação da
viagem, e parada em SANTO DOMINGO DA CALZADA,
histórica cidade no Caminho de Santiago, cuja catedral vive um galo. Chegada em SARAGOÇA ao final
da tarde. Jantar incluído.
04 QUI / SEG. Saragoça- Poblet- MontserratBarcelona.Pela manhã, visita panorâmica com guia local em
SARAGOÇA, onde se conhecerá a Basílica de Pilar, a
Catedral, algumas obras de Goya, um teatro romano, um palácio renascentista e passagem em frente
ao palácio árabe Aljaferia. Após o horário do almoço,
saída para visita ao Mosteiro de Poblet, rodeado por
muralhas e um dos mosteiros medievais mais bem
conservados no mundo. (entrada incluída e visita
guiada). Posteriormente, viajamos ao Mosteiro de
Montserrat, onde está incluída a subida em trem
de cremalheira, para admirar as fantásticas paisagens. Continuação até BARCELONA e chegada ao
final da tarde.
Nota importante: Durante os meses de inverno, de
novembro a março, devido à duração mais curta dos
dias, não faremos a visita ao Mosteiro de Poblet (a fim
de que possamos chegar com luz solar a Montserrat).

AMÉRICA

Oviedo
Santander
1
1
Covadonga
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ASIA E OCEANIA
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MAIS INCLUIDO

Peníscola

Fotografía: Tezla Gabriela

HOTÉIS PREVISTOS

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Saragoça,
Poblet, Barcelona.
• Traslado Noturno: em Barcelona.
• Entradas: Museu da Cultura do Vinho
com cata em La Rioja, Mosteiro de
Poblet (não incluídos nos meses de
inverno).
• Passeio em Trem: Mosteiro de
Montserrat.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em:
Saragoça.

CENTRAL
ATÉ 15 DIAS

(Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: pelo rio Guadalquivir em
Sevilha.
• Visita Panorâmica em: Valência,
Sevilha, Córdova.
• Entradas: Visita do Palácio da
Alhambra e Jardins de Generalife (só
opção com entrada incluída),
Catedral-Mesquita e antiga sinagoga de Córdova, , Moinho Rucio em
Consuegra.
• Passeio em Trem: Trem turistico em
Caravaca de la Cruz.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Granada, Sevilha.

NÓRDICA

www.facebook.com/
europamundovacaciones

12 SEX / TER. Madri
Após o café da manhã, fim nos nossos serviços.

327

MAIS DE 15 DIAS

08 SEG / SEX. Granada.Dia completo para desfrutar em Granada, cidade
histórica com suas belas paisagens dominados pela
Alhambra. Incluímos, se você adquiriu a viagem com

11 QUI / SEG. Sevilha- Córdova- Consuegra- Madri.Saída de Sevilha, seguindo o Vale de Guadalquivir
até CÓRDOVA. Com guia local faremos a visita de
sua grande Mesquita-Catedral (ingresso incluído),
passeio pelo bairro antigo com seus famosos pátios
repletos de flores e visita à Antiga sinagoga (ingresso incluído). Após o horário do almoço sairemos
rumo a terras castelhanas. Faremos uma parada em
CONSUEGRA, onde 12 moinhos de vento gigantes
contemplam, junto ao castelo, a planície manchega.
Visitamos o Moinho Rucio. A viagem retorna a MADRI.

• Serviços Gerais Europamundo:
Circuito em ônibus guia falando português/espanhol, seguro básico de
viagem, café da manhã tipo buffet e
maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos
hotéis com este serviço).
• Visita Panorâmica em: Oviedo,
Santander, Bilbao.
• Entradas: Museu das Cavernas de
Altamira em Santilhana.

MEDITERRÂNEO

07 DOM / QUI. Valência-Alicante-Caravaca de la
Cruz-Granada.A viagem continua pela comunidade Valenciana.
Chegada a ALICANTE e tempo para passear nesta
ativa e agradável cidade marítima. Depois do horário do almoço, a viagem continua até a região de
MÚRCIA, onde conhecerá CARAVACA DE LA CRUZ,
população considerada como uma das cinco cidades
santas pela Igreja Católica. Seu Santuário de La Vera
Cruz, guarda uma relíquia; a cruz de Cristo. Subiremos,
de trenzinho turístico, à parte histórica. Em seguida,
a viagem continua por uma atrativa estrada paisagística até a região da ANDALUZIA. Chegada ao final
do dia em GRANADA. Jantar incluído.

10 QUA / DOM. Sevilha.Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se
poderá conhecer a catedral e sua famosa Giralda, às
margens do Rio Guadalquivir e os bairros populares
de Santa Cruz e Triana. Após a visita faremos um
passeio de barco pelo rio Guadalquivir, desfrute da
imensa vista panorâmica oferecida a partir do barco!
À noite, opçãoalmente, boa oportunidade para assistir a um popular espetáculo flamenco.

O PREÇO INCLUI

ATLÂNTICO

(Opç. 3) Espanha de Norte a Sul NC
Dias 1 - 5 como em Opç. 2
06 SAB / QUA. Barcelona-Peníscola-Valência.Saída rumo ao sul seguindo o Mar Mediterrâneo.
Parada em PENÍSCOLA, pequena cidade medieval
com muralhas e cercada pelo mar. Pausa para um
passeio. A viagem segue para VALÊNCIA. tempo para
almoçar no centro. À tarde faremos uma visita com
guia local pela terceira cidade que mistura o moderno com o histórico, conheceremos seu centro histórico, o mercado de peixe, a catedral e também os
bairros modernos onde se encontra a vanguardista
Cidade das Artes e das Ciências.

09 TER / SAB. Granada-Málaga-Marbella-RondaSevilha.Saída de Granada. A viagem prossegue pela costa
do Sol. Em MÁLAGA, chegada e tempo livre para um
passeio pelo seu centro histórico onde se destaca a catedral e o Museu de Picasso. Na sequência,
a viagem continua pela costa, com bonitas paisagens do mediterrâneo. PORTO BANUS, localizado em
Marbella, porto recreativo de alto nível. Durante a
tarde a viagem segue pela ¨serrania¨, historias de
bandoleiros antes de chegar à RONDA. Belíssimo
¨povoado branco¨, com seu grande penhasco, que
divide a cidade pela metade. Continuação à SEVILHA.
Chegada ao final da tarde. Jantar incluído no hotel.

NOTA IMPORTANTE
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

PENINSULA IBÉRICA

06 SAB / QUA. Barcelona-Peníscola-ValênciaMadri.Saída rumo ao sul seguindo o Mar Mediterrâneo.
Parada em PEnÍSCOLA, pequena cidade medieval
com muralhas e cercada pelo mar. Pausa para um
passeio. A viagem segue para VALÊNCIA onde pararemos para almoçar e passear pela terceira maior
cidade espanhola. No meio da tarde (aproximadamente às 16:30hrs), saída regresso a Madri passando antes de sair de Valência para tirar umas fotos
pela vanguardista Cidade das Artes e das Ciências.
Chegada a MADRI à noite 20.30 hrs/ 21.00hrs.
Nota: dependendo do número de passageiros, o trajeto
Valência/ Madri poderá ser efetuado em trem de alta
velocidade.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

visita a Alhambra incluída, a visita com guia local
do imenso Palácio de Alhambra de Granada e seus
belos jardins de Generalife construídos na época
árabe.Tarde livre, durante a qual poderá ser conhecida a Catedral que abriga a sepultura dos Reis
Católicos ou passear pelo bairro do Albaicín e desfrutar das belas vistas da Alhambra desde o Mirante de
San Nicolas.
NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado de
visitas à Alhambra é limitado por lei. O número de
visitas atribuído às operadoras de turismo é reduzido e só conheceremos a quantidade concedida e os
horarios (poderá realizar-se pela tarde) um mês antes
da data de chegada. Mesmo que você adquira a viagem com o ingresso incluído não podemos garantir
a visita à Alhambra (caso não seja possível oferecer
esses ingressos visitaríamos os Alcaceres Reais (Reales
Alcázares) em Sevilha com características semelhantes, assim como será realizada uma visita com guia
local à cidade de Granada). Se a visita à Alhambra for
muito importante para você, sugerimos que adquira
a viagem “sem ingresso” (preço mais baixo) e reserve
pela Internet seus ingressos dentro do limite existente para ingressos individuais no site do patrimônio
https://tickets.alhambra-patronato.es/

ECONÔMICA

05 SEX / TER. Barcelona.Pela manhã, visita panorâmica, passando pelas
¨Ramblas¨, obras de Gaudi e por monumentos que
recordam as Olimpíadas. Tarde livre. À noite faremos
um translado e assistiremos ao espetáculo A FONTE
MÁGICA de Montjuic, com seus ritmos de luzes, cores,
água e música, onde você disporá de tempo para
jantar nessa região.
Nota: Nas segundas feiras e em janeiro e fevereiro, por
tarefas de manutenção, não se realiza o espectáculo
da Fonte Mágica. Nessas ocasiões se oferecerá um
translado ao Porto Olímpico, zona com numerosos
restaurantes, muita vida e animação noturna.

Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

AMÉRICA

SAÍDA QUINTA-FEIRAS

PORTUGUÊS

ORIENTE MEDIO
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VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DESDE 915E-DÍAS 8/11/15

Opç. 2 e 3

Saragoça

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

DATAS DE SAÍDA
(Opç. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

02*, 09, 16, 23*, 30
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
02, 05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25*

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Abr.20:
02, 23
Jun.20:
29
Ago.20:
31
Out.20:
26, 29
Nov.20:
05, 09, 12, 16
Mar.21:
25
(Opç. 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Abr.20:
02, 23
Jun.20:
29
Ago.20:
31
Out.20:
26, 29
Nov.20:
05, 12
Mar.21:
25

PREÇOS POR PESSOA
Opção de viagem sem entrada no Alhambra €
30 de desconto por pessoa

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Extra*

$
$
$
$

DBL
1011
952
915
1096

OPÇÃO 1
ID: 18110

INDIV
1394
1335
1298
1458

OPÇÃO2
ID: 19564

T.Alt
T. Med
T.Baixa

$
$
$

DBL
1348
1283
1226

INDIV
1908
1843
1786

OPÇÃO 3

ID: 19566

T.Alt
T. Med
T.Baixa
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$
$
$

DBL
1800
1740
1651

INDIV
2551
2491
2402

Opção 1

Catalunha, Levante e Andaluzia

Tour Ibérico NC Opção3
Terras Ibéricas NC

Opção 2

(Opç. 1) Catalunha, Levante e Andaluzia
Adicione a sua viagem uma estadia em Madri: 2 noites, traslado de chegada, city tour, traslado noturno
à Praça Maior e Toledo. Ver informação na página 17
MINIPACOTE MADRI
01 SEG / QUI. Madri- Saragoça- Poblet- MontserratBarcelona.Saída rumo à província de Aragão, atravessando as
terras de Castilha. Ao chegar a SARAGOÇA, breve
parada para conhecer a Basílica de Nossa Senhora
do Pilar. Após o horário do almoço, saída para visita ao Mosteiro de Poblet, rodeado por muralhas e
um dos mosteiros medievais mais bem conservados no mundo. (entrada incluída e visita guiada).
Posteriormente, viajamos ao Mosteiro de Montserrat,
onde está incluída a subida em trem de cremalheira,
para admirar as fantásticas paisagens. Continuação
até BARCELONA e chegada ao final da tarde.
Nota importante: Durante os meses de inverno, de
novembro a março, devido à duração mais curta dos
dias, não faremos a visita ao Mosteiro de Poblet (a fim
de que possamos chegar com luz solar a Montserrat).
02 TER / SEX. Barcelona.Pela manhã, visita panorâmica, passando pelas
¨Ramblas¨, obras de Gaudi e por monumentos que
recordam as Olimpíadas. Tarde livre. À noite faremos
um translado e assistiremos ao espetáculo A FONTE
MÁGICA de Montjuic, com seus ritmos de luzes, cores,
água e música, onde você disporá de tempo para jantar nessa região.
Nota: Nas segundas feiras e em janeiro e fevereiro, por
tarefas de manutenção, não se realiza o espectáculo
da Fonte Mágica. Nessas ocasiões se oferecerá um
translado ao Porto Olímpico, zona com numerosos
restaurantes, muita vida e animação noturna.
03 QUA / SAB. Barcelona-Peníscola-Valência.Saída rumo ao sul seguindo o Mar Mediterrâneo.
Parada em PENÍSCOLA, pequena cidade medieval
com muralhas e cercada pelo mar. Pausa para um
passeio. A viagem segue para VALÊNCIA. tempo para
almoçar no centro. À tarde faremos uma visita com
guia local pela terceira cidade que mistura o moderno com o histórico, conheceremos seu centro histórico, o mercado de peixe, a catedral e também os
bairros modernos onde se encontra a vanguardista
Cidade das Artes e das Ciências.

04 QUI / DOM. Valência-Alicante-Caravaca de la
Cruz-Granada.A viagem continua pela comunidade Valenciana.
Chegada a ALICANTE e tempo para passear nesta
ativa e agradável cidade marítima. Depois do horário do almoço, a viagem continua até a região de
MÚRCIA, onde conhecerá CARAVACA DE LA CRUZ,
população considerada como uma das cinco cidades
santas pela Igreja Católica. Seu Santuário de La Vera
Cruz, guarda uma relíquia; a cruz de Cristo. Subiremos,
de trenzinho turístico, à parte histórica. Em seguida,
a viagem continua por uma atrativa estrada paisagística até a região da ANDALUZIA. Chegada ao final
do dia em GRANADA. Jantar incluído.
05 SEX / SEG. Granada.Dia completo para desfrutar em Granada, cidade
histórica com suas belas paisagens dominados pela
Alhambra. Incluímos, se você adquiriu a viagem com
visita a Alhambra incluída, a visita com guia local do
imenso Palácio de Alhambra de Granada e seus belos
jardins de Generalife construídos na época árabe.
Tarde livre, durante a qual poderá ser conhecida a
Catedral que abriga a sepultura dos Reis Católicos ou
passear pelo bairro do Albaicín e desfrutar das belas
vistas da Alhambra desde o Mirante de San Nicolas.
NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado de
visitas à Alhambra é limitado por lei. O número de
visitas atribuído às operadoras de turismo é reduzido e só conheceremos a quantidade concedida e os
horarios (poderá realizar-se pela tarde) um mês antes
da data de chegada. Mesmo que você adquira a viagem com o ingresso incluído não podemos garantir
a visita à Alhambra (caso não seja possível oferecer
esses ingressos visitaríamos os Alcaceres Reais (Reales
Alcázares) em Sevilha com características semelhantes, assim como será realizada uma visita com guia
local à cidade de Granada). Se a visita à Alhambra for
muito importante para você, sugerimos que adquira
a viagem “sem ingresso” (preço mais baixo) e reserve
pela Internet seus ingressos dentro do limite existente para ingressos individuais no site do patrimônio
https://tickets.alhambra-patronato.es/
06 SAB / TER. Granada-Málaga-Marbella-RondaSevilha.Saída de Granada. A viagem prossegue pela costa
do Sol. Em MÁLAGA, chegada e tempo livre para um
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(Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: Ria de Arosa com degustação
de mexilhões e vinho.
• Visita Panorâmica em: Porto,
Santiago De Compostela, Oviedo,
Santander, Bilbao.
• Entradas: Adegas de Vinho em Porto.,
Museu das Cavernas de Altamira em
Santilhana.
• Funicular: Ao Santuário do Bom Jesus
em Braga.

MAIS DE 15 DIAS
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ATÉ 15 DIAS

15 SEG / QUI. Madri
Após o café da manhã, fim nos nossos serviços.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Lisboa.
• Traslado Noturno: Praça dos
Restauradores em Lisboa.
• Entradas: Capela dos Ossos em Évora.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em:
Fátima.

CENTRAL

11 QUI / DOM. Madri
Após o café da manhã, fim nos nossos serviços.

• Serviços Gerais Europamundo:
Circuito em ônibus guia falando português/espanhol, seguro básico de
viagem, café da manhã tipo buffet e
maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos
hotéis com este serviço).
• Barco: pelo rio Guadalquivir em
Sevilha.
• Visita Panorâmica em: Poblet,
Barcelona, Valência, Sevilha, Córdova.
• Traslado Noturno: em Barcelona.
• Entradas: Mosteiro de Poblet (não
incluídos nos meses de inverno), Visita
do Palácio da Alhambra e Jardins de
Generalife (só opção com entrada
incluída), Catedral-Mesquita e antiga
sinagoga de Córdova, , Moinho Rucio
em Consuegra.
• Passeio em Trem: Mosteiro de
Montserrat, Trem turistico em
Caravaca de la Cruz.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Granada, Sevilha.

NÓRDICA

10 QUA / SAB. Lisboa- Fátima- Madri.Viajaremos rumo ao norte de Portugal, conheceremos
FÁTIMA, importante santuário. Continuaremos nosso
trajeto pelas terras verdes localizadas no centro do
país. Entraremos na Espanha, entre seus campos
atravessaremos o norte de Extremadura. Almoço
regional incluido. Seguiremos para MADRI. Chegada
no final do dia.

14 DOM / QUA. Santander- Bilbao- Madri.Seguiremos pela autoestrada junto à costa do mar
Cantábrico. Algumas das paisagens entre as montanhas e o mar possuem uma grande beleza. BILBAO,
chegada à maior cidade do País Basco. Faremos,
com guia local uma breve visita à cidade: área do
Museu Guggenheim, centro histórico, catedral… logo
teremos tempo livre para degustar os famosos “pintxos” (petiscos) no ¨Casco Viejo¨, centro histórico de
Bilbao. Continuação até MADRI. Chegada à noite, ao
redor das 20:00h.
Nota: dependendo do número de passageiros, o trajeto Bilbao/ Madri poderá ser efetuado em ônibus de
linha regular ou em trem.

O PREÇO INCLUI

MEDITERRÂNEO

09 TER / SEX. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e
o bairro de Belém, lugar de onde saíram os navegantes portugueses a navegar pelos oceanos no século
XV. Tarde livre. Recomenda-se passeio opçãoal à
Sintra, Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia
de atmosfera com seus restaurantes e cafés desde
onde você poderá si quiser pegar o Elevador Da
Glória (não incluído) que leva até Bairro Alto e seu
mirante sobre Lisboa.

13 SAB / TER. Oviedo- Covadonga- SantilhanaSantander.Saída em direção aos Picos da Europa. Entre belas
paisagens, visita à BASILICA DE COVADONGA.
Continuação até SANTILHANA, um dos povoados
mais bonitos da Espanha, com seu intacto centro
histórico. Em suas proximidades, conheceremos o
Museu das COVAS DE ALTAMIRA. (Entrada Incluída).
A viagem segue rumo à SANTANDER, capital regional
com belas vistas nas praias. Incluiremos uma visita
panorâmica na que poderemos descobrir esta elegante cidade e sua formosa baia.
Obs.: De maio até meados de outubro, devido à alta
ocupação alguns grupos serão hospedados em Bilbao.

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

ATLÂNTICO

(Opç. 2) Tour Ibérico NC
Dias 1 - 7 como em Opç. 1
08 SEG / QUI. Sevilha- Jerez de los CaballerosMonsaraz- Évora- Lisboa.Saída de Sevilha, em uma etapa de grande beleza paisagística, entre colinas e oliveiras entraremos em Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS,
parada nesta cidade que pertenceu aos templários
e onde nasceu Vasco Núñez de Balboa. Entraremos
em Portugal. MONSARAZ, um dos vilarejos mais
pitorescos de Portugal, com suas muralhas, castelo, ruas brancas cheias de flores e uma bela vista.
Continuaremos rumo a ÉVORA, cidade declarada
Patrimônio da Humanidade com suas ruas brancas, seus palácios renascentistas e sua catedral.
Tempo para almoçar. Visitaremos a impressionante
Capela dos Ossos (ingresso incluído), construída
com 5.000 esqueletos! LISBOA, chegada prevista
para o final do dia.

12 SEX / SEG. Santiago De Compostela- Lugo- O
Cebreiro- Leão- Oviedo.A viagem segue o ¨Caminho de Santiago¨, até Castilla.
Em LUGO, tempo para visitar seu centro histórico e
suas muralhas romanas, que são Patrimônio Mundial
da UNESCO. Breve parada em O CEBREIRO, pequena aldeia galega de pedra. Chegada em LEÃO na
hora do almoço. Tempo para visitar sua catedral
gótica com seus vitrais e passear pelo centro dessa
bela cidade histórica. Posteriormente, passagem
pelas montanhas da Cordilheira Cantábrica, em
direção à Asturias. Chegada a OVIEDO no meio da
tarde. Incluímos (em ocasiões no período da manhã
do día próximo) uma visita de uma hora e meia com
guia local da cidade. Conheceremos a catedral do
século IX, o Palácio Calatrava, o teatro Campoamor.

Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

PENINSULA IBÉRICA

08 SEG / QUI. Sevilha- Córdova- ConsuegraMadri.Saída de Sevilha, seguindo o Vale de Guadalquivir
até CÓRDOVA. Com guia local faremos a visita de
sua grande Mesquita-Catedral (ingresso incluído),
passeio pelo bairro antigo com seus famosos pátios
repletos de flores e visita à Antiga sinagoga (ingresso incluído). Após o horário do almoço sairemos
rumo a terras castelhanas. Faremos uma parada em
CONSUEGRA, onde 12 moinhos de vento gigantes
contemplam, junto ao castelo, a planície manchega.
Visitamos o Moinho Rucio. A viagem retorna a MADRI.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

11 QUI / DOM. Porto- Santuário de Bom JesusCambados- Santiago De Compostela.Hoje, belas paisagens à serem apreciadas. Na cidade
de BRAGA, subida ao Santuário do Bom Jesus pelo
bondinho mais antigo do mundo. Sugere-se descer caminhando por sua bela escadaria. Viagem em
direção à Galícia. Na região de Rías Baixas, visita a
histórica cidade de CAMBADOS, incluído passeio de
barco com fundo de vidro, onde se explicará como se
produzem as ostras e mexilhões. Haverá uma breve
degustação de vinho e mexilhões (incluído). Após
o almoço, chegada à SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Visita com guia local à cidade que é visitada por
milhões de peregrinos desde a Idade Média.

NOTA IMPORTANTE

ECONÔMICA

07 DOM / QUA. Sevilha.Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se
poderá conhecer a catedral e sua famosa Giralda, às
margens do Rio Guadalquivir e os bairros populares
de Santa Cruz e Triana. Após a visita faremos um
passeio de barco pelo rio Guadalquivir, desfrute da
imensa vista panorâmica oferecida a partir do barco!
À noite, opçãoalmente, boa oportunidade para assistir a um popular espetáculo flamenco.

(Opç. 3) Terras Ibéricas NC
Dias 1 - 10 como em Opç. 2
10 QUA / SAB. Lisboa-Fátima-Porto.Viajamos ao norte de Portugal e conhecemos FÁTIMA,
saída rumo ao norte do país. Chegada ao PORTO, a
segunda maior cidade do país. Visita panorâmica,
onde se conhecerá o centro histórico, as margens do
rio Douro e entrada a antigas adegas. Restante do
tempo livre.

MAIS INCLUIDO

passeio pelo seu centro histórico onde se destaca
a catedral e o Museu de Picasso. Na sequência, a
viagem continua pela costa, com bonitas paisagens do mediterrâneo. PORTO BANUS, localizado em
Marbella, porto recreativo de alto nível. Durante a
tarde a viagem segue pela ¨serrania¨, historias de
bandoleiros antes de chegar à RONDA. Belíssimo
¨povoado branco¨, com seu grande penhasco, que
divide a cidade pela metade. Continuação à SEVILHA.
Chegada ao final da tarde. Jantar incluído no hotel.
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DESDE 1207E-DÍAS 12/15/18
DATAS DE SAÍDA
(Opção 1 e 2)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

Opç. 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)

Abr.20: 13*
Ago.20: 24
Dez.20: 21, 28
Excluidas las siguientes fechas
Mar.21: 29

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1
ID: 18189

DBL
T.Alt
T. Med
T.Baixa

$
$
$

NÓRDICA
CENTRAL

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

INDIV

1287

1856

1314

1883

1207

1776

OPÇÃO2
ID: 18203

DBL
T.Alt
T. Med
T.Baixa

$
$
$

INDIV

1734

2473

1734

2473

1601

2340

OPÇÃO 3
ID: 18145

ATÉ 15 DIAS

DBL

MAIS DE 15 DIAS

NIBILID
PO

ADE

MEDITERRÂNEO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

O

MAIS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

PORTUGUÊS

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Extra*
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$
$
$
$

INDIV

2229

3117

2191

3079

2053

2941

2234

3122

La rioja

Opção 1

Portugal completo e Norte da Espanha
Opção 2

Toda Espanha e Portugal
Opção3
Giro Ibérico

(Opç. 1)Portugal completo e Norte da Espanha
01 SEG. Lisboa.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou
através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

onde nasceram os três pastorinhos, poderemos ver a casa
de Lúcia. Depois disporemos de tempo no SANTUÁRIO
DE FÁTIMA onde, caso deseje, você poderá presenciar a
procissão das velas (não é realizado durante o inverno).
Jantar incluído.

02 TER. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e
o bairro de Belém, lugar de onde saíram os navegantes
portugueses a navegar pelos oceanos no século XV. Tarde
livre. Recomenda-se passeio opçãoal à Sintra, Cascais e
Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia de
atmosfera com seus restaurantes e cafés desde onde
você poderá si quiser pegar o Elevador Da Glória (não
incluído) que leva até Bairro Alto e seu mirante sobre
Lisboa.

06 SAB. Fátima-Porto.Viajaremos rumo ao norte de Portugal. Chegada prevista
por volta das onze da manhã à cidade do PORTO, a segunda cidade de Portugal. Visita panorâmica desta cidade
incluída, centro histórico, margens do Rio Douro; faremos
uma visita às suas antigas adegas. Tempo livre.
07 DOM. Porto- Santuário de Bom Jesus- CambadosSantiago De Compostela.Hoje, belas paisagens à serem apreciadas. Na cidade de
BRAGA, subida ao Santuário do Bom Jesus pelo bondinho
mais antigo do mundo. Sugere-se descer caminhando
por sua bela escadaria. Viagem em direção à Galícia.
Na região de Rías Baixas, visita a histórica cidade de
CAMBADOS, incluído passeio de barco com fundo de
vidro, onde se explicará como se produzem as ostras e
mexilhões. Haverá uma breve degustação de vinho e
mexilhões (incluído). Após o almoço, chegada à SANTIAGO
DE COMPOSTELA. Visita com guia local à cidade que é
visitada por milhões de peregrinos desde a Idade Média.

03 QUA. Lisboa- Lagos- Cabo de São Vicente- SagresAlgarve.Sairemos cedo rumo ao sul de Portugal. Bonitas paisagens
atravessando a longa ponte sobre o rio Tejo. Chegada ao
ALGARVE, a região do sul de Portugal. Conheceremos a
cidade histórica de LAGOS com seu porto de onde saíam
as naus portuguesas para o Brasil e seu centro histórico
encerrado entre muralhas. Tempo para almoçar. À tarde
viajaremos à ponta mais ocidental do continente europeu, entre barrancos e ventania frequente conheceremos
o CABO DE SÃO VICENTE. Teremos também a oportunidade de fotografar a fortaleza vizinha de SAGRES. Depois
disso disporemos de tempo em ALBUFEIRA, bela cidade
costeira, onde você poderá desfrutar de sua praia ou 08 SEG. Santiago De Compostela- Lugo- O CebreiroLeão- Oviedo.passear pelo seu animado centro histórico. Hospedagem
em Albufeira ou cidade próxima do Algarve.
A viagem segue o ¨Caminho de Santiago¨, até Castilla.
Em LUGO, tempo para visitar seu centro histórico e
04 QUI. Algarve- Faro- Mértola- Évora.suas muralhas romanas, que são Patrimônio Mundial
Saída em direção a FARO, a tranquila capital do Algarve.
Seguimos nossa viagem até o Alentejo. Às margens do rio da UNESCO. Breve parada em O CEBREIRO, pequena
Guadiana, visitaremos MÉRTOLA, antiga cidade muçul- aldeia galega de pedra. Chegada em LEÃO na hora do
mana cuja igreja foi mesquita, suas muralhas, e suas almoço. Tempo para visitar sua catedral gótica com
ruas brancas. Chegada a ÉVORA na hora do almoço e seus vitrais e passear pelo centro dessa bela cidade hispassear para conhecer esta cidade declarada Patrimônio tórica. Posteriormente, passagem pelas montanhas da
da Humanidade com suas ruas brancas, seus palácios Cordilheira Cantábrica, em direção à Asturias. Chegada a
renascentistas e sua catedral, incluímos o ingresso para a
impressionante Capela dos Ossos, construída com 5.000 OVIEDO no meio da tarde. Incluímos (em ocasiões no períesqueletos! Outra opção é ficar descansando na piscina odo da manhã do día próximo) uma visita de uma hora e
meia com guia local da cidade. Conheceremos a catedral
do hotel.
do século IX, o Palácio Calatrava, o teatro Campoamor.
05 SEX. Évora- Marvão- Castelo da Vide- TomarFátima.09 TER. Oviedo- Covadonga- Santilhana- Santander.Hoje viajaremos entre as belas paisagens do Alentejo.
Pararemos em MARVÃO, pequeno vilarejo rodeado por Saída em direção aos Picos da Europa. Entre belas paimuralhas, muito pitoresco, que nos oferece uma fantás- sagens, visita à BASILICA DE COVADONGA. Continuação
tica vista panorâmica da região. Depois disso, conhe- até SANTILHANA, um dos povoados mais bonitos da
ceremos o CASTELO DE VIDE, com seu castelo e sua Espanha, com seu intacto centro histórico. Em suas
antiga judiaria, poderemos visitar a antiga sinagoga proximidades, conheceremos o Museu das COVAS
(hoje museu) ou passear pelo labirinto de ruelas da cida- DE ALTAMIRA (entrada inclussa). A viagem segue
de. Após o almoço continuaremos para TOMAR, cidade
dominada pelo CONVENTO DE CRISTO, antigo castelo- rumo à SANTANDER, capital regional com belas vistas nas
-convento dos templários, ingresso incluído. Chegada a praias. Incluiremos uma visita panorâmica na que podeFÁTIMA, em primeiro lugar iremos a ALJUSTREL, a aldeia remos descobrir esta elegante cidade e sua formosa baia.
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• Serviços Gerais Europamundo:
Circuito em ônibus guia falando português, seguro básico de viagem, café
da manhã tipo buffet e maleteiro, (1
bagagem por pessoa nos hotéis com
este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Toledo em Madri.
• Barco: Ria de Arosa com degustação
de mexilhões e vinho.
• Visita Panorâmica em: Lisboa, Porto,
Santiago De Compostela, Oviedo,
Santander, Bilbao.
• Traslado Noturno: Praça dos
Restauradores em Lisboa, Praça Maior
em Madrid.
• Entradas: Capela dos Ossos em Evora,
Convento - Castelo de Cristo em
Tomar, Adegas de Vinho em Porto,
Museu das Cavernas de Altamira em
Santilhana.
• Funicular: Ao Santuário do Bom Jesus
em Braga.
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em:
Fátima.
(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Bilbao,
Saragoça, Poblet, Barcelona, Madri.
• Traslado Noturno: em Barcelona,
Praça Maior em Madri.
• Entradas: Museu da Cultura do Vinho
com cata em La Rioja, Mosteiro de
Poblet (não incluídos nos meses de
inverno)
• Passeio em Trem: Mosteiro de
Montserrat.
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em:
Saragoça.

MAIS DE 15 DIAS
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ATÉ 15 DIAS

(Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: Pelo rio Guadalquivir em
Sevilha.
• Visita Panorâmica em: Sevilha.
• Entradas: Palácio da Alhambra em
Granada e Jardins de Generalife só
opção com entrada Alhambra incluída, Capela dos Ossos em Evora.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Granada, Sevilha.

CENTRAL

17 QUA. Sevilha.Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se poderá
conhecer a catedral e sua famosa Giralda, às margens do
Rio Guadalquivir e os bairros populares de Santa Cruz e
12 SEX. Barcelona.Triana. Após a visita faremos um passeio de barco pelo rio
Pela manhã, visita panorâmica, passando pelas Guadalquivir, desfrute da imensa vista panorâmica ofere¨Ramblas¨, obras de Gaudi e por monumentos que recor- cida a partir do barco! À noite, opçãoalmente, boa opordam as Olimpíadas. Tarde livre. À noite faremos um tunidade para assistir a um popular espetáculo flamenco.
translado e assistiremos ao espetáculo A FONTE MÁGICA
de Montjuic, com seus ritmos de luzes, cores, água e músi- 18 QUI. Sevilha- Jerez de los Caballeros- Monsarazca, onde você disporá de tempo para jantar nessa região.
Évora- Lisboa.Nota: Em janeiro e febreiro, por tarefas de manutenção, não Saída de Sevilha, em uma etapa de grande beleza
se realiza o espectáculo da Fonte Mágica. Nessas ocasi- paisagística, entre colinas e oliveiras entraremos em
ões se oferecerá um translado ao Porto Olímpico, zona com Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada nesta
numerosos restaurantes, muita vida e animação noturna.
cidade que pertenceu aos templários e onde nasceu Vasco
Núñez de Balboa. Entraremos em Portugal. MONSARAZ,
13 SAB. Barcelona- Peníscola- Valência- Madri.um dos vilarejos mais pitorescos de Portugal, com suas
Saída rumo ao sul seguindo o Mar Mediterrâneo. Parada muralhas, castelo, ruas brancas cheias de flores e uma
em PENÍSCOLA, pequena cidade medieval com muralhas bela vista. Continuaremos rumo a ÉVORA, cidade declae cercada pelo mar. Pausa para um passeio. A viagem rada Patrimônio da Humanidade com suas ruas bransegue para VALÊNCIA. onde pararemos para almoçar e cas, seus palácios renascentistas e sua catedral. Tempo
passear pela terceira maior cidade espanhola. No meio para almoçar. Visitaremos a impressionante Capela dos
da tarde (aproximadamente às 16:30hrs), saída regresso Ossos (ingresso incluído), construída com 5.000 esquelea Madri passando antes de sair de Valência para tirar tos! LISBOA, chegada prevista para o final do dia.
umas fotos pela vanguardista Cidade das Artes e das Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para
Ciências. Chegada a MADRI à noite 20.30 hrs/ 21.00hrs e saber se vai precisar de uma noite adicional.

O PREÇO INCLUI

NÓRDICA

16 TER. Granada-Málaga-Marbella-Ronda-Sevilha.Saída de Granada. A viagem prossegue pela costa do Sol.
Em MÁLAGA, chegada e tempo livre para um passeio pelo
seu centro histórico onde se destaca a catedral e o Museu
de Picasso. Na sequência, a viagem continua pela costa,
com bonitas paisagens do mediterrâneo. PORTO BANUS,
localizado em Marbella, porto recreativo de alto nível.
Durante a tarde a viagem segue pela ¨serrania¨, historias de bandoleiros antes de chegar à RONDA. Belíssimo
¨povoado branco¨, com seu grande penhasco, que divide
a cidade pela metade. Continuação à SEVILHA. Chegada
ao final da tarde. Jantar incluído no hotel.

Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

MEDITERRÂNEO

11 QUI. Saragoça- Poblet- Montserrat- Barcelona.Pela manhã, visita panorâmica com guia local em
SARAGOÇA, onde se conhecerá a Basílica de Pilar, a
Catedral, algumas obras de Goya, um teatro romano, um
palácio renascentista e passagem em frente ao palácio
árabe Aljaferia. Após o horário do almoço, saída para visita ao Mosteiro de Poblet, rodeado por muralhas e um dos
mosteiros medievais mais bem conservados no mundo.
(entrada incluída e visita guiada). Posteriormente, viajamos ao Mosteiro de Montserrat, onde está incluída a
subida em trem de cremalheira, para admirar as fantásticas paisagens. Continuação até BARCELONA e chegada
ao final da tarde.
Nota importante: Durante os meses de inverno, de
novembro a março, devido à duração mais curta dos dias,
não faremos a visita ao Mosteiro de Poblet (a fim de que
possamos chegar com luz solar a Montserrat).

(Opç. 3) Giro Ibérico
Dias 1 - 14 como em Opç. 2
15 SEG. Madri- Granada.Saída de Madri ao começo da manhã, atravessando a
província de La Mancha. Parada em PUERTO LÁPICE, um
povoado que traz lembranças de Dom Quixote. Entrada
em Andaluzia pelo Desfiladeiro de Despeñaperros.
Chegada à GRANADA. Almoço incluído. À tarde, se você
adquiriu a viagem com visita a Alhambra incluída, visitaremos com guia local o imenso Palácio de Alhambra e seus
belos jardins de Generalife construídos na época árabe.
NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado de visitas à Alhambra é limitado por lei. O número de visitas
atribuído às operadoras de turismo é reduzido e só conheceremos a quantidade concedida um mês antes da data de
chegada. Mesmo que você adquira a viagem com o ingresso incluído não podemos garantir a visita à Alhambra
(caso não seja possível oferecer esses ingressos visitaríamos os Alcaceres Reais (Reales Alcázares) em Sevilha com
características semelhantes, assim como será realizada
uma visita com guia local à cidade de Granada). Se a visita
à Alhambra for muito importante para você, sugerimos
que adquira a viagem “sem ingresso” (preço mais baixo)
e reserve pela Internet seus ingressos dentro do limite
existente para ingressos individuais no site do patrimônio
https://tickets.alhambra-patronato.es/

NOTA IMPORTANTE

ATLÂNTICO

(Opç. 2) Toda Espanha e Portugal
Dias 1 - 9 como em Opç. 1
10 QUA. Santander- Bilbao- Rioja- Saragoça.Seguiremos pela autoestrada junto à costa do mar
Cantábrico. Algumas das paisagens entre as montanhas
e o mar possuem uma grande beleza. BILBAO, chegada à
maior cidade do País Basco. Com guia local faremos uma
breve visita à cidade: área do Museu Guggenheim, centro
histórico, catedral… logo teremos tempo livre para degustar
os famosos “pintxos” (petiscos) no ¨Casco Viejo¨ de Bilbao.
A viagem segue para a região de LA RIOJA, terra produtora
de excelentes vinhos. Em Briones, parada para conhecer
o Museu Cultura do Vinho, e a importância da viticultura
desde tempos remotos. Continuação da viagem, e parada
em SANTO DOMINGO DA CALZADA, histórica cidade no
Caminho de Santiago, cuja catedral vive um galo. Chegada
em SARAGOÇA ao final da tarde. Jantar incluído.

15 SEG. Madri.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

PENINSULA IBÉRICA

12 SEX. Madri.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

14 DOM. Madri.Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde poderá conhecer os pontos monumentais mais atrativos.
Posteriormente se oferecerá opçãoalmente uma excursão a Toledo. À noite, recomenda-se assistir opçãoalmente a um espetáculo flamenco.

HOTÉIS PREVISTOS

ECONÔMICA

11 QUI. Madri-Toledo-Madri.Excursão à histórica cidade de TOLEDO. Protegida pelo
Rio Tejo, suas ruas lembram histórias de cristãos, judeus
e muçulmanos. Tarde livre em MADRI. À noite, recomenda-se assistir opçãoalmente a um espetáculo flamenco.

a continuação incluímos traslado à Praça Maior. Sugerese degustar o vinho da região em algum de seus restaurantes típicos.
Nota: dependendo do número de passageiros, o trajeto
Valência/ Madri poderá ser efetuado em trem de alta
velocidade.

MAIS INCLUIDO

10 QUA. Santander- Bilbao- Madri.Seguiremos pela autoestrada junto à costa do mar
Cantábrico. Algumas das paisagens entre as montanhas
e o mar possuem uma grande beleza. BILBAO, chegada
à maior cidade do País Basco. Faremos com guia local
uma breve visita à cidade: área do Museu Guggenheim,
centro histórico, catedral… logo teremos tempo livre
para degustar os famosos “pintxos” (petiscos) no
¨Casco Viejo¨, centro histórico de Bilbao. Continuação
até MADRI. Chegada à noite, ao redor das 20:00h seguida
de um passeio a Plaça Maior, onde se poderá aproveitar
para tomar um vinhos em algum restaurante típico.
Nota: dependendo do número de passageiros, o trajeto
Bilbao/ Madri poderá ser efetuado em ônibus de linha
regular ou em trem.
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DESDE 1271E-DÍAS 11
DATAS DE SAÍDA
01*, 08, 15, 22*, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24, 31

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA
Opção de viagem sem entrada no Alhambra €
30 de desconto por pessoa
ESPANHA E
PORUGAL
ID: 18132

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Extra*

$
$
$
$

DBL

INDIV

1388

1978

1309

1899

1271

1861

1441

2074

FIM LISBOA
ID: 18134

DBL
1298
1207
1176
1351

INDIV
1888
1797
1766
1941

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

NOTA IMPORTANTE

MAIS DE 15 DIAS

Ronda

Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando português, seguro básico de viagem, café da manha tipo buffet e
maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos hotéis
com este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Toledo em Madri.
• Barco: Pelo rio Guadalquivir em Sevilha.
• Visita Panorâmica em: Barcelona, Madri,
Sevilha, Lisboa.
• Traslado Noturno: Maremagnum em
Barcelona, Praça Maior em Madri, Praça dos
Restauradores em Lisboa.
• Entradas: Adegas de Freixenet em
Catalunha, Palácio da Alhambra em
Granada e Jardins de Generalife só opção
com entrada Alhambra incluída, Capela dos
Ossos em Evora.
• Passeio em Trem: Recinto Adegas Freixenet.
• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Granada, Sevilha, Fátima.
www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Espanha e Portugal
01 QUA. Barcelona.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de tarde informação para o início do seu roteiro,
ou através dos cartazes informativos localizados na
recepção do hotel.
02 QUI. Barcelona.Pela manhã visitaremos a cidade, as ¨Ramblas¨, as
obras de Gaudí e as lembranças das Olimpíadas. Tarde
livre. À noite iremos ao Maremagnum, um shopping
center vanguardista, localizado à beira mar, no centro
da cidade (no inverno esta visita poderá ser realizada
ao meio-dia).
03 SEX. Barcelona-Freixenet-Saragoça-Madri.Saída de Barcelona e visita às adegas de Freixenet (com
passeio em trem turístico), se mistura modernidade
com tradição. A viagem segue à SARAGOÇA; tempo para
almoçar e conhecer a Basílica do Pilar. Continuação à
MADRI; chegada por volta das 20:30h (Se as condições
de tráfego permitirem).
04 SAB. Madri.Manhã livre. Na parte da tarde, visita panorâmica da
cidade, onde se poderá conhecer os pontos monumentais mais atrativos. À noite, traslado à Praça Maior.
Sugere-se degustar o vinho da região em algum de seus
restaurantes típicos.
05 DOM. Madri-Toledo-Madri.Excursão à histórica cidade de TOLEDO. Protegida pelo
Rio Tejo, suas ruas lembram histórias de cristãos, judeus
e muçulmanos. Tarde livre em MADRI. À noite, recomenda-se assistir opçãoalmente a um espetáculo flamenco.
06 SEG. Madri- Granada.Saída de Madri ao começo da manhã, atravessando a
província de La Mancha. Parada em PUERTO LÁPICE, um
povoado que traz lembranças de Dom Quixote. Entrada
em Andaluzia pelo Desfiladeiro de Despeñaperros.
Chegada à GRANADA. Almoço incluído. À tarde, se você
adquiriu a viagem com visita a Alhambra incluída, visitaremos com guia local o imenso Palácio de Alhambra e
seus belos jardins de Generalife construídos na época
árabe.
NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado de
visitas à Alhambra é limitado por lei. O número de visitas atribuído às operadoras de turismo é reduzido e só
conheceremos a quantidade concedida um mês antes
da data de chegada. Mesmo que você adquira a viagem
com o ingresso incluído não podemos garantir a visita à
Alhambra (caso não seja possível oferecer esses ingressos
visitaríamos os Alcaceres Reais (Reales Alcázares) em
Sevilha com características semelhantes, assim como
será realizada uma visita com guia local à cidade de
Granada). Se a visita à Alhambra for muito importante
para você, sugerimos que adquira a viagem “sem ingresso” (preço mais baixo) e reserve pela Internet seus ingressos dentro do limite existente para ingressos individuais
no site do patrimônio https://tickets.alhambra-patronato.es/

07 TER. Granada-Málaga-Marbella-Ronda-Sevilha.Saída de Granada. A viagem prossegue pela costa do
Sol. Em MÁLAGA, chegada e tempo livre para um passeio
pelo seu centro histórico onde se destaca a catedral e o
Museu de Picasso. Na sequência, a viagem continua pela
costa, com bonitas paisagens do mediterrâneo. PORTO
BANUS, localizado em Marbella, porto recreativo de alto
nível. Durante a tarde a viagem segue pela ¨serrania¨,
historias de bandoleiros antes de chegar à RONDA.
Belíssimo ¨povoado branco¨, com seu grande penhasco, que divide a cidade pela metade. Continuação à
SEVILHA. Chegada ao final da tarde. Jantar incluído
no hotel.
08 QUA. Sevilha.Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se
poderá conhecer a catedral e sua famosa Giralda, às
margens do Rio Guadalquivir e os bairros populares de
Santa Cruz e Triana. Após a visita faremos um passeio de
barco pelo rio Guadalquivir, desfrute da imensa vista
panorâmica oferecida a partir do barco! À noite, opçãoalmente, boa oportunidade para assistir a um popular
espetáculo flamenco.
09 QUI. Sevilha- Jerez de los Caballeros- MonsarazÉvora- Lisboa.Saída de Sevilha, em uma etapa de grande beleza paisagística, entre colinas e oliveiras entraremos
em Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada nesta cidade que pertenceu aos templários e
onde nasceu Vasco Núñez de Balboa. Entraremos em
Portugal. MONSARAZ, um dos vilarejos mais pitorescos
de Portugal, com suas muralhas, castelo, ruas brancas
cheias de flores e uma bela vista. Continuaremos rumo
a ÉVORA, cidade declarada Patrimônio da Humanidade
com suas ruas brancas, seus palácios renascentistas
e sua catedral. Tempo para almoçar. Visitaremos a
impressionante Capela dos Ossos (ingresso incluído),
construída com 5.000 esqueletos! LISBOA, chegada prevista para o final do dia.
10 SEX. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e
o bairro de Belém, lugar de onde saíram os navegantes
portugueses a navegar pelos oceanos no século XV.
Tarde livre. Recomenda-se passeio opçãoal à Sintra,
Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia de
atmosfera com seus restaurantes e cafés desde onde
você poderá si quiser pegar o Elevador Da Glória (não
incluído) que leva até Bairro Alto e seu mirante sobre
Lisboa.
11 SAB. Lisboa- Fátima- Madri.Viajaremos rumo ao norte de Portugal, conheceremos
FÁTIMA, importante santuário. Continuaremos nosso
trajeto pelas terras verdes localizadas no centro do
país. Entraremos na Espanha, entre seus campos atravessaremos o norte de Extremadura. Almoço regional
incluido. Seguiremos para MADRI. Chegada no final do
dia. Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.
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VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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DATAS DE SAÍDA

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

02*, 09, 16, 23*, 30
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
02, 05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25

PREÇOS POR PESSOA
Opção de viagem sem entrada no Alhambra €
30 de desconto por pessoa

DBL

ID: 18147

$
$
$
$

1862
1803
1713
1867

INDIV
2633
2574
2484
2638

ATLÂNTICO

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.ext*

PENINSULA IBÉRICA

NOTA IMPORTANTE
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

HOTÉIS PREVISTOS

O PREÇO INCLUI

ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS

333

CENTRAL

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia falando português/espanhol, seguro
básico de viagem, café da manhã tipo buffet
e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos hotéis
com este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Barco: Pelo rio Guadalquivir em Sevilha, Ria de
Arosa com degustação de mexilhões e vinho.
• Visita Panorâmica em: Barcelona, Valência,
Sevilha, Lisboa, Porto, Santiago De Compostela,
Oviedo, Santander, Bilbao, Saragoça, Poblet.
• Traslado Noturno: em Barcelona, Praça dos
Restauradores em Lisboa.
• Entradas: Visita do Palácio da Alhambra e
Jardins de Generalife (só opção com entrada
incluída), Capela dos Ossos em Evora, Adegas
de Vinho em Porto., Museu das Cavernas de
Altamira em Santilhana, Museu da Cultura do
Vinho com cata em La Rioja, Mosteiro de Poblet
(não incluídos nos meses de inverno).
• Passeio em Trem: Trem turistico em Caravaca
de la Cruz, Mosteiro de Montserrat.
• Funicular: Ao Santuário do Bom Jesus em Braga.
• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em: Granada,
Sevilha, Saragoça.

NÓRDICA

Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

MEDITERRÂNEO

15 SEG / QUI. Saragoça- Poblet- Montserrat- Barcelona.Pela manhã, visita panorâmica com guia local em SARAGOÇA,
onde se conhecerá a Basílica de Pilar, a Catedral, algumas
obras de Goya, um teatro romano, um palácio renascentista e
passagem em frente ao palácio árabe Aljaferia. Após o horário
do almoço, saída para visita ao Mosteiro de Poblet, rodeado por muralhas e um dos mosteiros medievais mais bem
conservados no mundo. (entrada incluída e visita guiada).
Posteriormente, viajamos ao Mosteiro de Montserrat, onde
está incluída a subida em trem de cremalheira, para admirar
as fantásticas paisagens. Continuação até BARCELONA e
chegada ao final da tarde.
Nota importante: Durante os meses de inverno, de novembro
a março, devido à duração mais curta dos dias, não faremos
a visita ao Mosteiro de Poblet (a fim de que possamos chegar
com luz solar a Montserrat).Fim dos nossos serviços. Verifique
a hora de seu voo para saber se vai precisar de uma noite
adicional.

DESDE 1713E-DÍAS 15

ECONÔMICA

08 SEG / QUI. Sevilha- Jerez de los Caballeros- MonsarazÉvora- Lisboa.Saída de Sevilha, em uma etapa de grande beleza paisagística, entre colinas e oliveiras entraremos em Extremadura.
JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada nesta cidade que pertenceu aos templários e onde nasceu Vasco Núñez de Balboa.
Entraremos em Portugal. MONSARAZ, um dos vilarejos mais
pitorescos de Portugal, com suas muralhas, castelo, ruas
brancas cheias de flores e uma bela vista. Continuaremos

Lisboa

MAIS INCLUIDO

10 QUA / SAB. Lisboa-Fátima-Porto.Viajamos ao norte de Portugal e conhecemos FÁTIMA, saída
03 QUA / SAB. Barcelona-Peníscola-Valência.rumo ao norte do país. Chegada ao PORTO, a segunda maior
Saída rumo ao sul seguindo o Mar Mediterrâneo. Parada em cidade do país. Visita panorâmica, onde se conhecerá o cenPENÍSCOLA, pequena cidade medieval com muralhas e cer- tro histórico, as margens do rio Douro e entrada a antigas
cada pelo mar. Pausa para um passeio. A viagem segue para adegas. Restante do tempo livre.
VALÊNCIA. tempo para almoçar no centro. À tarde faremos
uma visita com guia local pela terceira cidade que mistura 11 QUI / DOM. Porto- Santuário de Bom Jesus- Cambadoso moderno com o histórico, conheceremos seu centro hisSantiago De Compostela.tórico, o mercado de peixe, a catedral e também os bairros Hoje, belas paisagens à serem apreciadas. Na cidade de
modernos onde se encontra a vanguardista Cidade das Artes BRAGA, subida ao Santuário do Bom Jesus pelo bondinho
e das Ciências.
mais antigo do mundo. Sugere-se descer caminhando por
sua bela escadaria. Viagem em direção à Galícia. Na região
04 QUI / DOM. Valência-Alicante-Caravaca de la Cruzde Rías Baixas, visita a histórica cidade de CAMBADOS, incluGranada.ído passeio de barco com fundo de vidro, onde se explicará
A viagem continua pela comunidade Valenciana. Chegada como se produzem as ostras e mexilhões. Haverá uma breve
a ALICANTE e tempo para passear nesta ativa e agradável degustação de vinho e mexilhões (incluído). Após o almoço,
cidade marítima. Depois do horário do almoço, a viagem chegada à SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita com guia local
continua até a região de MÚRCIA, onde conhecerá CARAVACA à cidade que é visitada por milhões de peregrinos desde a
DE LA CRUZ, população considerada como uma das cinco Idade Média.
cidades santas pela Igreja Católica. Seu Santuário de La Vera
Cruz, guarda uma relíquia; a cruz de Cristo. Subiremos, de 12 SEX / SEG. Santiago De Compostela- Lugo- O Cebreirotrenzinho turístico, à parte histórica. Em seguida, a viagem
Leão- Oviedo.continua por uma atrativa estrada paisagística até a região A viagem segue o ¨Caminho de Santiago¨, até Castilla. Em
da ANDALUZIA. Chegada ao final do dia em GRANADA. Jantar LUGO, tempo para visitar seu centro histórico e suas muraincluído.
lhas romanas, que são Patrimônio Mundial da UNESCO. Breve
parada em O CEBREIRO, pequena aldeia galega de pedra.
05 SEX / SEG. Granada.Chegada em LEÃO na hora do almoço. Tempo para visitar
Dia completo para desfrutar em Granada, cidade histórica com sua catedral gótica com seus vitrais e passear pelo centro
suas belas paisagens dominados pela Alhambra. Incluímos, dessa bela cidade histórica. Posteriormente, passagem pelas
se você adquiriu a viagem com visita a Alhambra incluída, montanhas da Cordilheira Cantábrica, em direção à Asturias.
a visita com guia local do imenso Palácio de Alhambra de Chegada a OVIEDO no meio da tarde. Incluímos (em ocasiões
Granada e seus belos jardins de Generalife construídos na
época árabe.Tarde livre, durante a qual poderá ser conhecida no período da manhã do día próximo) uma visita de uma hora
a Catedral que abriga a sepultura dos Reis Católicos ou pas- e meia com guia local da cidade. Conheceremos a catedral
sear pelo bairro do Albaicín e desfrutar das belas vistas da do século IX, o Palácio Calatrava, o teatro Campoamor.
Alhambra desde o Mirante de San Nicolas.
NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado de visitas à 13 SAB / TER. Oviedo- Covadonga- Santilhana- Santander.Alhambra é limitado por lei. O número de visitas atribuído às Saída em direção aos Picos da Europa. Entre belas paisaoperadoras de turismo é reduzido e só conheceremos a quan- gens, visita à BASILICA DE COVADONGA. Continuação até
tidade concedida e os horarios (poderá realizar-se pela tarde) SANTILHANA, um dos povoados mais bonitos da Espanha,
um mês antes da data de chegada. Mesmo que você adquira a com seu intacto centro histórico. Em suas proximidades,
viagem com o ingresso incluído não podemos garantir a visita conheceremos o Museu das COVAS DE ALTAMIRA. (Entrada
à Alhambra (caso não seja possível oferecer esses ingressos Incluída). A viagem segue rumo à SANTANDER, capital regiovisitaríamos os Alcaceres Reais (Reales Alcázares) em Sevilha nal com belas vistas nas praias. Incluiremos uma visita panocom características semelhantes, assim como será realizada râmica na que poderemos descobrir esta elegante cidade e
uma visita com guia local à cidade de Granada). Se a visita sua formosa baia.
à Alhambra for muito importante para você, sugerimos que Obs.: De maio até meados de outubro, devido à alta ocupação
adquira a viagem “sem ingresso” (preço mais baixo) e reserve alguns grupos serão hospedados em Bilbao.
pela Internet seus ingressos dentro do limite existente para
ingressos individuais no site do patrimônio https://tickets. 14 DOM / QUA. Santander- Bilbao- Rioja- Saragoça.Seguiremos pela autoestrada junto à costa do mar Cantábrico.
alhambra-patronato.es/
Algumas das paisagens entre as montanhas e o mar possuem
06 SAB / TER. Granada-Málaga-Marbella-Ronda-Sevilha.- uma grande beleza. BILBAO, chegada à maior cidade do
Saída de Granada. A viagem prossegue pela costa do Sol. País Basco. Com guia local faremos uma breve visita à cidaEm MÁLAGA, chegada e tempo livre para um passeio pelo de: área do Museu Guggenheim, centro histórico, catedral…
seu centro histórico onde se destaca a catedral e o Museu de logo teremos tempo livre para degustar os famosos “pintPicasso. Na sequência, a viagem continua pela costa, com xos” (petiscos) no ¨Casco Viejo¨ de Bilbao. A viagem segue
bonitas paisagens do mediterrâneo. PORTO BANUS, locali- para a região de LA RIOJA, terra produtora de excelentes
zado em Marbella, porto recreativo de alto nível. Durante a vinhos. Em Briones, parada para conhecer o Museu Cultura
tarde a viagem segue pela ¨serrania¨, historias de bandolei- do Vinho, e a importância da viticultura desde tempos remoros antes de chegar à RONDA. Belíssimo ¨povoado branco¨, tos. Continuação da viagem, e parada em SANTO DOMINGO
com seu grande penhasco, que divide a cidade pela metade. DA CALZADA, histórica cidade no Caminho de Santiago, cuja
Continuação à SEVILHA. Chegada ao final da tarde. Jantar catedral vive um galo. Chegada em SARAGOÇA ao final da
tarde. Jantar incluído.
incluído no hotel.
07 DOM / QUA. Sevilha.Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se poderá
conhecer a catedral e sua famosa Giralda, às margens do
Rio Guadalquivir e os bairros populares de Santa Cruz e
Triana. Após a visita faremos um passeio de barco pelo rio
Guadalquivir, desfrute da imensa vista panorâmica oferecida a partir do barco! À noite, opçãoalmente, boa oportunidade para assistir a um popular espetáculo flamenco.

2

ADE

09 TER / SEX. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e o bairro
de Belém, lugar de onde saíram os navegantes portugueses a
navegar pelos oceanos no século XV. Tarde livre. Recomendase passeio opçãoal à Sintra, Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia de atmosfera com seus restaurantes e cafés desde onde você poderá si
quiser pegar o Elevador Da Glória (não incluído) que leva até
Bairro Alto e seu mirante sobre Lisboa.

Fátima

Barcelona
2

O

02 TER / SEX. Barcelona.Pela manhã, visita panorâmica, passando pelas ¨Ramblas¨,
obras de Gaudi e por monumentos que recordam as
Olimpíadas. Tarde livre. À noite faremos um translado e
assistiremos ao espetáculo A FONTE MÁGICA de Montjuic,
com seus ritmos de luzes, cores, água e música, onde você
disporá de tempo para jantar nessa região.
Nota: Nas segundas feiras e em janeiro e fevereiro, por tarefas
de manutenção, não se realiza o espectáculo da Fonte Mágica.
Nessas ocasiões se oferecerá um translado ao Porto Olímpico,
zona com numerosos restaurantes, muita vida e animação
noturna.

rumo a ÉVORA, cidade declarada Patrimônio da Humanidade
com suas ruas brancas, seus palácios renascentistas e sua
catedral. Tempo para almoçar. Visitaremos a impressionante
Capela dos Ossos (ingresso incluído), construída com 5.000
esqueletos! LISBOA, chegada prevista para o final do dia.

1
Saragoça

ORIENTE MEDIO

01 SEG / QUI. Barcelona.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá
de tarde informação para o início do seu roteiro, ou através
dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.
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DESDE 1165E-DÍAS 10/13
DATAS DE SAÍDA
(Opç. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:

25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24
07

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)

Out.20:

24

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1
ID: 18144

DBL
$ 1271
$ 1191
$ 1165

T.Alt
T. Med
T.Baixa

OPÇÃO 2
ID: 18177

INDIV

DBL

INDIV

1835

1713

2420

1755

1628

2335

1729

1574

2281

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte final
do folheto e na sua página web “Minha Viagem”.

NOTA IMPORTANTE

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando português, seguro básico de viagem,
café da manhã tipo buffet e maleteiro, (1 bagagem
por pessoa nos hotéis com este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Versalhes em París.
• Visita Panorâmica em: Paris, Barcelona, Madri.
• Traslado Noturno: Montmartre em Paris, em
Barcelona, Praça Maior em Madri.
• Passeio em Trem: Mosteiro do Montserrat em
Montserrat.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: Lourdes,
Andorra.
•
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: pelo rio Guadalquivir em Sevilha.
• Visita Panorâmica em: Valência, Sevilha, Córdova.
• Entradas: Visita do Palácio da Alhambra e
Jardins de Generalife (só opçao com entrada
incluída), Catedral-Mesquita e antiga sinagoga de
Córdova, , Moinho Rucio em Consuegra.
• Passeio em Trem: Trem turistico em Caravaca de
la Cruz.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: Granada,
Sevilha.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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(Opç. 1) França, Andorra e Espanha
01 SAB. Paris.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou
através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.
02 DOM. Paris.Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você
poderá passear, caso deseje, pelos seus belos jardins ou
visitar seu interior. Depois disso translado ao bairro boêmio de Montmartre com seus artistas ao ar livre e pequenos restaurantes onde poderá almoçar. A tarde faremos
uma visita panorâmica à cidade de Paris com guia local.
Retorno ao hotel. Caso deseje, poderá assistir de forma
opçãoal ao Moulin Rouge, um espetáculo de variedades.

2

MAIS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

1

França, Andorra e Espanha
Paris, Sul da França e Espanha

03 SEG. París- Amboise.Translado ao centro de Paris. Hoje você poderá visitar
opçãoalmente o Museu do Louvre e fazer um passeio de
barco pelo rio Sena e pelo Bairro Latino. Posteriormente,
tempo livre. Às 16h30 sairemos de Paris rumo o Vale do
Loire. AMBOISE, chegada prevista para o final da tarde,
esta cidade localizada junto ao rio Loire é conhecida
porque nela morou e morreu Leonardo da Vinci. Amboise
também tem um grande castelo e um bonito centro histórico composto por ruas estreitas.
04 TER. Amboise- Bordeaux- Lourdes.Seguiremos nosso trajeto rumo ao sul da França.
Atravessaremos terras de vinhedos. BORDEAUX, tempo
para almoçar e passear por esta cidade cujo centro foi
declarado Patrimônio da Humanidade. Sugerimos que
aproveite para conhecer o Porto da Lua e a Catedral de
Santo André (Cathédrale Saint-André). Continuaremos
rumo aos Pirineus. LOURDES chegada prevista para o
final da tarde. Poderá assistir à procissão das velas (até
final de outubro) e visitar os lugares de culto. Jantar
incluído em seu hotel para todos os nossos viajantes!
05 QUA. Lourdes- Saint Bertrand de CommingesCarcassone- Andorra.Saída rumo à SAINT BERTRAND, povoado medieval
localizado no alto da montanha, onde destaca-se sua
grande catedral. Tempo para passear, antes de seguir
para CARCASSONE, cidade rodeada pelas muralhas mais
charmosas da Europa. Continuação pela cordilheira dos
Pirineus. Passagem por picos frequentemente cobertos
de neve e entrada no pequeno país de ANDORRA. Jantar
incluído.
06 QUI. Andorra- Montserrat- Barcelona.Tempo livre em ANDORRA, onde se poderá efetuar compras ou passear. Após o horário do almoço, a viagem
segue à Catalunha. Paisagens de montanhas nos levam
até o impressionante local onde está o Mosteiro de
Montserrat, subida incluída em trem de cremalheira
para apreciar a vista. Tempo para visitar o santuário e
continuação até BARCELONA. Chegada ao final da tarde.
07 SEX. Barcelona.Pela manhã, visita panorâmica, passando pelas
¨Ramblas¨, obras de Gaudi e por monumentos que recordam as Olimpíadas. Tarde livre. À noite faremos um
translado e assistiremos ao espetáculo A FONTE MÁGICA
de Montjuic, com seus ritmos de luzes, cores, água e
música, onde você disporá de tempo para jantar nessa
região.
08 SAB. Barcelona- Peníscola- Valência- Madri.Saída rumo ao sul seguindo o Mar Mediterrâneo. Parada
em PENÍSCOLA, pequena cidade medieval com muralhas
e cercada pelo mar. Pausa para um passeio. A viagem
segue para VALÊNCIA. onde pararemos para almoçar
e passear pela terceira maior cidade espanhola. No
meio da tarde (aproximadamente às 16:30hrs), saída
regresso a Madri passando antes de sair de Valência
para tirar umas fotos pela vanguardista Cidade das
Artes e das Ciências. Chegada a MADRI à noite 20.30 hrs/
21.00hrs e a continuação incluímos traslado à Praça
Maior. Sugere-se degustar o vinho da região em algum de
seus restaurantes típicos.
Nota: dependendo do número de passageiros, o trajeto
Valência/ Madri poderá ser efetuado em trem de alta
velocidade.
09 DOM. Madri.Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde poderá conhecer os pontos monumentais mais atrativos.
Posteriormente se oferecerá opçãoalmente uma excursão a Toledo. À noite, recomenda-se assistir opçãoalmente a um espetáculo flamenco.

Opção 1
Opção2

10 SEG. Madri.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.
(Opç. 2) Paris, Sul da França e Espanhaa
Dias 1 - 7 como em Opç. 1
08 SAB. Barcelona-Peníscola-Valência.Saída rumo ao sul seguindo o Mar Mediterrâneo. Parada
em PENÍSCOLA, pequena cidade medieval com muralhas
e cercada pelo mar. Pausa para um passeio. A viagem
segue para VALÊNCIA. tempo para almoçar no centro. À
tarde faremos uma visita com guia local pela terceira
cidade que mistura o moderno com o histórico, conheceremos seu centro histórico, o mercado de peixe, a catedral e também os bairros modernos onde se encontra a
vanguardista Cidade das Artes e das Ciências.
09 DOM. Valência-Alicante-Caravaca de la CruzGranada.A viagem continua pela comunidade Valenciana.
Chegada a ALICANTE e tempo para passear nesta ativa e
agradável cidade marítima. Depois do horário do almoço, a viagem continua até a região de MÚRCIA, onde
conhecerá CARAVACA DE LA CRUZ, população considerada como uma das cinco cidades santas pela Igreja
Católica. Seu Santuário de La Vera Cruz, guarda uma relíquia; a cruz de Cristo. Subiremos, de trenzinho turístico, à
parte histórica. Em seguida, a viagem continua por uma
atrativa estrada paisagística até a região da ANDALUZIA.
Chegada ao final do dia em GRANADA. Jantar incluído.
10 SEG. Granada.Dia completo para desfrutar em Granada, cidade histórica com suas belas paisagens dominados pela
Alhambra. Incluímos, se você adquiriu a viagem com
visita a Alhambra incluída, a visita com guia local do
imenso Palácio de Alhambra de Granada e seus belos
jardins de Generalife construídos na época árabe.Tarde
livre, durante a qual poderá ser conhecida a Catedral
que abriga a sepultura dos Reis Católicos ou passear
pelo bairro do Albaicín e desfrutar das belas vistas da
Alhambra desde o Mirante de San Nicolas.
NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado de visitas à Alhambra é limitado por lei. O número de visitas
atribuído às operadoras de turismo é reduzido e só conheceremos a quantidade concedida e os horarios (poderá
realizar-se pela tarde) um mês antes da data de chegada.
Mesmo que você adquira a viagem com o ingresso incluído
não podemos garantir a visita à Alhambra (caso não seja
possível oferecer esses ingressos visitaríamos os Alcaceres
Reais (Reales Alcázares) em Sevilha com características
semelhantes, assim como será realizada uma visita com
guia local à cidade de Granada). Se a visita à Alhambra
for muito importante para você, sugerimos que adquira
a viagem “sem ingresso” (preço mais baixo) e reserve pela
Internet seus ingressos dentro do limite existente para
ingressos individuais no site do patrimônio https://tickets.
alhambra-patronato.es/
11 TER. Granada-Málaga-Marbella-Ronda-Sevilha.Saída de Granada. A viagem prossegue pela costa do Sol.
Em MÁLAGA, chegada e tempo livre para um passeio pelo
seu centro histórico onde se destaca a catedral e o Museu
de Picasso. Na sequência, a viagem continua pela costa,
com bonitas paisagens do mediterrâneo. PORTO BANUS,
localizado em Marbella, porto recreativo de alto nível.
Durante a tarde a viagem segue pela ¨serrania¨, historias de bandoleiros antes de chegar à RONDA. Belíssimo
¨povoado branco¨, com seu grande penhasco, que divide
a cidade pela metade. Continuação à SEVILHA. Chegada
ao final da tarde. Jantar incluído no hotel.
12 QUA. Sevilha.Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se poderá conhecer a catedral e sua famosa Giralda, às margens
do Rio Guadalquivir e os bairros populares de Santa Cruz
e Triana. Após a visita faremos um passeio de barco pelo
rio Guadalquivir, desfrute da imensa vista panorâmica
oferecida a partir do barco! À noite, opçãoalmente, boa
oportunidade para assistir a um popular espetáculo
flamenco.
13 QUI. Sevilha- Córdova- Consuegra- Madri.Saída de Sevilha, seguindo o Vale de Guadalquivir
até CÓRDOVA. Com guia local faremos a visita de sua
grande Mesquita-Catedral (ingresso incluído), passeio
pelo bairro antigo com seus famosos pátios repletos de
flores e visita à Antiga sinagoga (ingresso incluído). Após
o horário do almoço sairemos rumo a terras castelhanas.
Faremos uma parada em CONSUEGRA, onde 12 moinhos
de vento gigantes contemplam, junto ao castelo, a planície manchega. Visitamos o Moinho Rucio. A viagem retorna a MADRI.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de
seu voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.
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05 SEX. Barcelona.-

Pela manhã, visita panorâmica, passando pelas ¨Ramblas¨,
obras de Gaudi e por monumentos que recordam as
Olimpíadas. Tarde livre. À noite faremos um translado e assistiremos ao espetáculo A FONTE MÁGICA de Montjuic, com seus
ritmos de luzes, cores, água e música, onde você disporá de
tempo para jantar nessa região.

(Opç. 2) Espanha e Sul da França
Dias 1 - 5 como em Opç. 1
06 SAB. Barcelona-Peníscola-Valência.-

Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se poderá
conhecer a catedral e sua famosa Giralda, às margens do
Rio Guadalquivir e os bairros populares de Santa Cruz e
Triana. Após a visita faremos um passeio de barco pelo rio
Guadalquivir, desfrute da imensa vista panorâmica oferecida
a partir do barco! À noite, opçãoalmente, boa oportunidade
para assistir a um popular espetáculo flamenco.

11 QUI. Sevilha- Córdova- Consuegra- Madri.-

Saída de Sevilha, seguindo o Vale de Guadalquivir
até CÓRDOVA. Com guia local faremos a visita de sua grande
Mesquita-Catedral (ingresso incluído), passeio pelo bairro
antigo com seus famosos pátios repletos de flores e visita à
Antiga sinagoga (ingresso incluído). Após o horário do almoço
sairemos rumo a terras castelhanas. Faremos uma parada
em CONSUEGRA, onde 12 moinhos de vento gigantes contemplam, junto ao castelo, a planície manchega. Visitamos
o Moinho Rucio. A viagem retorna a MADRI.Fim dos nossos
serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai precisar
de uma noite adicional.
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HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

NOTA IMPORTANTE
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando português, seguro básico
de viagem, café da manhã tipo buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos hotéis com
este serviço).
• Visita Panorâmica em: Barcelona
• Entradas: Cite Du Vin.
• Traslado Noturno: em Barcelona.
• Passeio em Trem: Mosteiro do Montserrat em
Montserrat.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: Lourdes,
Andorra.
•
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: pelo rio Guadalquivir em Sevilha.
• Visita Panorâmica em: Valência, Sevilha,
Córdova.
• Entradas: Visita do Palácio da Alhambra e
Jardins de Generalife (só opçao com entrada
incluída), Catedral-Mesquita e antiga sinagoga de Córdova, , Moinho Rucio em Consuegra.
• Passeio em Trem: Trem turistico em Caravaca
de la Cruz.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: Granada,
Sevilha.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MAIS DE 15 DIAS

Saída rumo ao sul seguindo o Mar Mediterrâneo. Parada em
PENÍSCOLA, pequena cidade medieval com muralhas e cercada pelo mar. Pausa para um passeio. A viagem segue para
VALÊNCIA. tempo para almoçar no centro. À tarde faremos

10 QUA. Sevilha.-

IND
1032

ATÉ 15 DIAS

Saída rumo ao sul seguindo o Mar Mediterrâneo. Parada
em PEnÍSCOLA, pequena cidade medieval com muralhas e
cercada pelo mar. Pausa para um passeio. A viagem segue
para VALÊNCIA onde pararemos para almoçar e passear pela
terceira maior cidade espanhola. No meio da tarde (aproximadamente às 16:30hrs), saída regresso a Madri passando antes
de sair de Valência para tirar umas fotos pela vanguardista
Cidade das Artes e das Ciências. Chegada a MADRI à noite
20.30 hrs/ 21.00hrs.
Nota: dependendo do número de passageiros, o trajeto
Valência/ Madri poderá ser efetuado em trem de alta velocidade.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para
saber se vai precisar de uma noite adicional.

Saída de Granada. A viagem prossegue pela costa do Sol. Em
MÁLAGA, chegada e tempo livre para um passeio pelo seu centro histórico onde se destaca a catedral e o Museu de Picasso.
Na sequência, a viagem continua pela costa, com bonitas
paisagens do mediterrâneo. PORTO BANUS, localizado em
Marbella, porto recreativo de alto nível. Durante a tarde a viagem segue pela ¨serrania¨, historias de bandoleiros antes de
chegar à RONDA. Belíssimo ¨povoado branco¨, com seu grande penhasco, que divide a cidade pela metade. Continuação à
SEVILHA. Chegada ao final da tarde. Jantar incluído no hotel.

DBL
$ 777
T.Alt
$ 761
T. Med
T.Extra* $ 739

OPÇÃO 2
ID: 18136

CENTRAL

06 SAB. Barcelona-Peníscola-Valência-Madri.-

09 TER. Granada-Málaga-Marbella-Ronda-Sevilha.-

OPÇÃO 1
ID: 18183

NÓRDICA

Tempo livre em ANDORRA, onde se poderá efetuar compras
ou passear. Após o horário do almoço, a viagem segue à
Catalunha. Paisagens de montanhas nos levam até o impressionante local onde está o Mosteiro de Montserrat, subida
incluída em trem de cremalheira para apreciar a vista. Tempo
para visitar o santuário e continuação até BARCELONA.
Chegada ao final da tarde.

PREÇOS POR PESSOA

MEDITERRÂNEO

04 QUI. Andorra- Montserrat- Barcelona.-

Dia completo para desfrutar em Granada, cidade histórica com
suas belas paisagens dominados pela Alhambra. Incluímos, se
você adquiriu a viagem com visita a Alhambra incluída, a
visita com guia local do imenso Palácio de Alhambra de
Granada e seus belos jardins de Generalife construídos na
época árabe.Tarde livre, durante a qual poderá ser conhecida
a Catedral que abriga a sepultura dos Reis Católicos ou passear pelo bairro do Albaicín e desfrutar das belas vistas da
Alhambra desde o Mirante de San Nicolas.
NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado de visitas à
Alhambra é limitado por lei. O número de visitas atribuído às
operadoras de turismo é reduzido e só conheceremos a quantidade concedida e os horarios (poderá realizar-se pela tarde)
um mês antes da data de chegada. Mesmo que você adquira a
viagem com o ingresso incluído não podemos garantir a visita
à Alhambra (caso não seja possível oferecer esses ingressos
visitaríamos os Alcaceres Reais (Reales Alcázares) em Sevilha
com características semelhantes, assim como será realizada
uma visita com guia local à cidade de Granada). Se a visita
à Alhambra for muito importante para você, sugerimos que
adquira a viagem “sem ingresso” (preço mais baixo) e reserve
pela Internet seus ingressos dentro do limite existente para
ingressos individuais no site do patrimônio https://tickets.
alhambra-patronato.es/

13, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
09

ATLÂNTICO

Carcassone- Andorra.-

Saída rumo à SAINT BERTRAND, povoado medieval localizado
no alto da montanha, onde destaca-se sua grande catedral.
Tempo para passear, antes de seguir para CARCASSONE,
cidade rodeada pelas muralhas mais charmosas da Europa.
Continuação pela cordilheira dos Pirineus. Passagem por
picos frequentemente cobertos de neve e entrada no pequeno
país de ANDORRA. Jantar incluído.

08 SEG. Granada.-

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:

PENINSULA IBÉRICA

03 QUA. Lourdes- Saint Bertrand de Comminges-

Granada.-

A viagem continua pela comunidade Valenciana. Chegada
a ALICANTE e tempo para passear nesta ativa e agradável
cidade marítima. Depois do horário do almoço, a viagem continua até a região de MÚRCIA, onde conhecerá CARAVACA DE
LA CRUZ, população considerada como uma das cinco cidades
santas pela Igreja Católica. Seu Santuário de La Vera Cruz,
guarda uma relíquia; a cruz de Cristo. Subiremos, de trenzinho
turístico, à parte histórica. Em seguida, a viagem continua por
uma atrativa estrada paisagística até a região da ANDALUZIA.
Chegada ao final do dia em GRANADA. Jantar incluído.

DESDE 739E-DÍAS 6/11

ECONÔMICA

Todo o centro de Bordeaux foi declarado Patrimônio da
Humanidade, surpreende seu “espelho de água” e passear pelo
centro histórico com suas ruas para pedestres e sua catedral
do século XI. Ingresso incluído (visita livre e fones de ouvido
com explicações em espanhol, francês ou inglês) a LA CITÉ DU
VIN, impressionante museu interativo que permite conhecer
a história do vinho e sua produção, degustação de um vinho
incluído no mirante de Bordeaux. Posteriormente, teremos
tempo livre para passear e almoçar às margens do rio Garona,
região repleta de pequenos restaurantes. Após o almoço
continuaremos nosso trajeto rumo aos Pirineus. Chegada a
LOURDES no meio da tarde. Tempo para conhecer o santuário
(sugerimos ir à procissão das velas). Jantar incluído.

07 DOM. Valência-Alicante-Caravaca de la Cruz-

NLINE

MAIS INCLUIDO

02 TER. Bordeaux- Lourdes.-

uma visita com guia local pela terceira cidade que mistura o
moderno com o histórico, conheceremos seu centro histórico,
o mercado de peixe, a catedral e também os bairros modernos onde se encontra a vanguardista Cidade das Artes e das
Ciências.

ADE

Saída rumo às terras de Castilla e do País Vasco. Em SAN
SEBASTIÁN, se poderá passear pela Praia da Concha e tomar
algum vinho no centro velho. Continuação até a França e
chegada à BORDEAUX ao final da tarde. Sugere-se um passeio
pelo centro da cidade.

Opção 1

NIBILID
PO

O

(Opç. 1) Pirineus, Lourdes, Andorra e Barcelona
01 SEG. Madri-San Sebastián-Bordeaux.-

2
Granada
Málaga

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

Pirineus, Lourdes, Andorra e Barcelona
Espanha e Sul da França Opção2
Adicione a sua viagem uma estadia em Madri: 2 noites,
traslado de chegada, city tour, traslado noturno à
Praça Maior e Toledo. Ver informação na página 17
MINIPACOTE MADRI

2

ORIENTE MEDIO

Sevilha

ASIA E OCEANIA

2 Barcelona

Madri

Montserrat

ECONÔMICA

MAIS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

Madri

1

Córdova

Sevilha

2

1

Asilah

RABAT 1
Casablanca

Peníscola

Caravaca
de la Cruz

2

1

Valencia

Alicante

Granada

TÂNGER
FEZ
1 1 ERFOUD
Todra

Marrakech

2

1 Boulmane Dades
Ait Benhadou

DESDE 1967E-DÍAS 16
DATAS DE SAÍDA
02, 09, 16, 23, 30
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

PREÇOS POR PESSOA
Opção de viagem sem entrada no Alhambra €
30 de desconto por pessoa
ID: 18131

T.Alt
T. Med
T.Baixa

DBL
$ 2073
$ 2023
$ 1967

INDIV
2790
2727
2673

NOTA IMPORTANTE
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol/português,
seguro básico de viagem e café da manhã
continental
• Barco: pelo rio Guadalquivir em Sevilha.
• Visita Panorâmica em: Poblet, Barcelona,
Valência, Rabat, Casablanca, Marraquech,
Fez, Sevilha, Córdova.
• Traslado Noturno: em Barcelona, Plaza
Djema em carruagem com cavalhos em
Marraquech.
• Entradas: Mosteiro de Poblet (não incluídos
nos meses de inverno), Visita do Palácio da
Alhambra e Jardins de Generalife (só opção
com entrada incluída), Torre da Koutoubiya
e Palcio Bahia em Marrakech, CatedralMesquita e antiga sinagoga de Córdova,
Moinho Rucio em Consuegra.
• Passeio em Trem: Mosteiro de Montserrat,
Trem turístico em Caravaca de la Cruz.
• Ferry: Passagem pelo Estreito TÂNGER –
Algeciras. Passagem pelo Estreito Algeciras
- TÂNGER.
• 10 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Granada, Rabat, Marraquech, Marraquech,
Boumalne Dades, Erfoud, Fez, Fez, Tânger,
Sevilha.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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DIS

NIBILID
PO

ADE

Barcelona
2

NLINE

SAÍDA ÀS QUINTAS-FEIRAS
EM

PORTUGUÊS

O

AMÉRICA

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
Saragoça

Espanha e Marrocos NC
Adicione a sua viagem uma estadia em Madri: 2 noites,
traslado de chegada, city tour, traslado noturno à Praça
Maior e Toledo. Ver informação na página 17 MINIPACOTE
MADRI
01 SEG / QUI. Madri- Saragoça- Poblet- MontserratBarcelona.Saída rumo à província de Aragão, atravessando as terras de Castilha. Ao chegar a SARAGOÇA, breve parada
para conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Após
o horário do almoço, saída para visita ao Mosteiro de
Poblet, rodeado por muralhas e um dos mosteiros medievais mais bem conservados no mundo. (entrada incluída
e visita guiada). Posteriormente, viajamos ao Mosteiro
de Montserrat, onde está incluída a subida em trem de
cremalheira, para admirar as fantásticas paisagens.
Continuação até BARCELONA e chegada ao final da tarde.
Nota importante: Durante os meses de inverno, de novembro a março, devido à duração mais curta dos dias, não
faremos a visita ao Mosteiro de Poblet (a fim de que possamos chegar com luz solar a Montserrat).
02 TER / SEX. Barcelona.Pela manhã, visita panorâmica, passando pelas
¨Ramblas¨, obras de Gaudi e por monumentos que recordam as Olimpíadas. Tarde livre. À noite faremos um translado e assistiremos ao espetáculo A FONTE MÁGICA de
Montjuic, com seus ritmos de luzes, cores, água e música,
onde você disporá de tempo para jantar nessa região.
Nota: Nas segundas feiras e em janeiro e fevereiro, por tarefas de manutenção, não se realiza o espectáculo da Fonte
Mágica. Nessas ocasiões se oferecerá um translado ao Porto
Olímpico, zona com numerosos restaurantes, muita vida e
animação noturna.
03 QUA / SAB. Barcelona-Peníscola-Valência.Saída rumo ao sul seguindo o Mar Mediterrâneo. Parada
em PENÍSCOLA, pequena cidade medieval com muralhas e
cercada pelo mar. Pausa para um passeio. A viagem segue
para VALÊNCIA. tempo para almoçar no centro. À tarde
faremos uma visita com guia local pela terceira cidade que
mistura o moderno com o histórico, conheceremos seu centro histórico, o mercado de peixe, a catedral e também os
bairros modernos onde se encontra a vanguardista Cidade
das Artes e das Ciências.
04 QUI / DOM. Valência-Alicante-Caravaca de la CruzGranada.A viagem continua pela comunidade Valenciana. Chegada
a ALICANTE e tempo para passear nesta ativa e agradável cidade marítima. Depois do horário do almoço, a
viagem continua até a região de MÚRCIA, onde conhecerá
CARAVACA DE LA CRUZ, população considerada como
uma das cinco cidades santas pela Igreja Católica. Seu
Santuário de La Vera Cruz, guarda uma relíquia; a cruz de
Cristo. Subiremos, de trenzinho turístico, à parte histórica.
Em seguida, a viagem continua por uma atrativa estrada
paisagística até a região da ANDALUZIA. Chegada ao final
do dia em GRANADA. Jantar incluído.
05 SEX / SEG. Granada.Dia completo para desfrutar em Granada, cidade histórica com suas belas paisagens dominados pela
Alhambra. Incluímos, se você adquiriu a viagem com visita a Alhambra incluída, a visita com guia local do imenso
Palácio de Alhambra de Granada e seus belos jardins de
Generalife construídos na época árabe.Tarde livre, durante
a qual poderá ser conhecida a Catedral que abriga a sepultura dos Reis Católicos ou passear pelo bairro do Albaicín
e desfrutar das belas vistas da Alhambra desde o Mirante
de San Nicolas.
NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado de visitas
à Alhambra é limitado por lei. O número de visitas atribuído
às operadoras de turismo é reduzido e só conheceremos a
quantidade concedida e os horarios (poderá realizar-se pela
tarde) um mês antes da data de chegada. Mesmo que você
adquira a viagem com o ingresso incluído não podemos
garantir a visita à Alhambra (caso não seja possível oferecer esses ingressos visitaríamos os Alcaceres Reais (Reales
Alcázares) em Sevilha com características semelhantes,
assim como será realizada uma visita com guia local à cidade de Granada). Se a visita à Alhambra for muito importante
para você, sugerimos que adquira a viagem “sem ingresso”
(preço mais baixo) e reserve pela Internet seus ingressos
dentro do limite existente para ingressos individuais no site
do patrimônio https://tickets.alhambra-patronato.es/
06 SAB / TER. Granada- Asilah- Rabat.Saída de Granada, atravessando a Costa do Sol. Em
Algeciras ou no porto de Tarifa embarque em um moderno
ferry, para cruzar o estreito de Gibraltar (ticket incluído).
Normalmente o ônibus não será embarcado, sendo assim,
cada passageiro deverá levar e se responsabilizar por
suas bagagens no ferry. Chegada ao Marrocos. Entre belas
paisagens, continuação até ASILAH. Pitoresca e pequena
cidade amuralhada situada em frente ao Oceano Atlântico,
que foi um antigo porto de piratas. Hoje, a população tem
muita vida. Tempo para almoçar. A viagem continua até
RABAT. Chegada. Jantar incluído.

07 DOM / QUA. Rabat- Casablanca- Marrakech.Visita panorâmica de RABAT, em que se conhecerá seu
imenso Palácio Real, o Mausoléu de Mohamed V e a imponente Kasbah dos Oudaias. No início da tarde, saída rumo
a CASABLANCA, com visita de ônibus pela cidade com guía
local. Conhecerá o exterior da impressionante Mesquita
de Hassan II, uma das mais importantes do mundo árabe.
Continuação para MARRAKECH. Chegada e passeio em
carruagem até a famosa Praça Jemaa El Fna. Jantar
incluído.
08 SEG / QUI. Marrakech.Incluímos uma visita panorâmica pela cidade que deu origem ao nome do país. Conheceremos as grandes muralhas
da cidade, a Praça de Jemaa el-Fna com sua atividade,
caminharemos pela chamativa medina, veremos a torre da
Koutoubiya, incluiremos ingresso e visita ao Palácio Bahia.
Almoço Incluído. Tempo livre, aproveite para fazer compras nos mercadinhos da cidade. À noite, possibilidade de
participar de festa típica marroquina (opçãoal).
09 TER / SEX. Marrakech- Ait Benhadou- OuarzazateBoulmane Dades.Saímos para cruzar a cordilheira do Atlas, elevados picos
frequentemente nevados. Pequenos povoados berberes suspensos nos abismos. Visita ao povoado fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar onde foram produzidos
muitos filmes. Passagem por paisagens bíblicas. Chegada
em OUARZAZATE com a sua impressionante Kabash.
Continuação até o Vale das Rosas e chegada à BOULMANE
DADES. Jantar incluído.
Nota: Em raras ocasiões (durante o inverno) podem existir
problemas por conta da neve nas etapas da cordilheira do
Atlas. Caso a estrada esteja interditada por esse motivo, do
5º ao 7º dia do circuito será realizado um programa alternativo. (Neste caso, viajar ou não ao deserto do Sahara, ficará
condicionado às opções de estradas disponíveis).
10 QUA / SAB. Boulmane Dades-Todra-Khorbat-Erfoud.Etapa cheia de emoções no Deserto do Saara. Vale das
Kasbahs (vale fluvial com milhares de palmeiras, planícies
de pedras seguidas de oásis e povoados de adobe) e imponentes fortalezas pelo caminho. Visita às GARGANTAS DE
TODRA, impressionante desfiladeiro. Durante a rota, parada num pequeno povoado de adobe próximo a KHORBAT,
poderemos conhecer um povoado do deserto onde a
Fundação Europamundo colaborou (em algumas ocasiões o
acesso não é possível por motivos climatológicos e aumento
do nível do rio). Continuação até ERFOUD. Almoço incluído. Opçãoalmente, poderá ser realizada uma excursão às
dunas do Saara em veículo 4x4 (veremos o anoitecer).
11 QUI / DOM. Erfoud- Fez.Saída cedo de Erfoud, cruzando as montanhas. Passagem
por áreas de nômades em altas e frias terras. Após o deserto, passagem por bosques frequentemente nevados, antes
de chegar à FEZ no começo da tarde. Tempo livre. Jantar
incluído.
12 SEX / SEG. Fez-Tânger.Visita panorâmica de FEZ, finalizando com almoço incluído num antigo palácio na Medina. No começo da tarde,
saída para o norte do Marrocos. Chegada a TÂNGER no
final da tarde. Jantar incluído.
13 SAB / TER. Tânger-Sevilha.Tempo livre em TÂNGER . Quer aproveitar para fazer
as últimas compras na cidade? Embarque de retorno à
Espanha. O ônibus não será embarcado, sendo assim, cada
passageiro deverá levar e se encarregar de suas bagagens.
Desembarque em Algeciras ou no porto de Tarifa e continuação até SEVILHA. Chegada no final do tarde. Jantar
incluído.
14 DOM / QUA. Sevilha.Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se poderá
conhecer a catedral e sua famosa Giralda, às margens do
Rio Guadalquivir e os bairros populares de Santa Cruz e
Triana. Após a visita faremos um passeio de barco pelo rio
Guadalquivir, desfrute da imensa vista panorâmica oferecida a partir do barco! À noite, opçãoalmente, boa oportunidade para assistir a um popular espetáculo flamenco.
15 SEG / QUI. Sevilha- Córdova- Consuegra- Madri.Saída de Sevilha, seguindo o Vale de Guadalquivir
até CÓRDOVA. Com guia local faremos a visita de sua
grande Mesquita-Catedral (ingresso incluído), passeio pelo
bairro antigo com seus famosos pátios repletos de flores e
visita à Antiga sinagoga (ingresso incluído). Após o horário
do almoço sairemos rumo a terras castelhanas. Faremos
uma parada em CONSUEGRA, onde 12 moinhos de vento
gigantes contemplam, junto ao castelo, a planície manchega. Visitamos o Moinho Rucio. A viagem retorna a MADRI.
16 TER / SEX. Madri
Após o café da manhã, fim nos nossos serviços.
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Opção de viagem sem entrada no Alhambra €
30 de desconto por pessoa

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Ext*

$
$
$
$

DBL
1573
1539
1526
1577

OPÇÃO 1
ID: 18083

INDIV
2061
2015
2004
2065

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol/português,
seguro básico de viagem e café da manhã
continental
• Barco: pelo rio Guadalquivir em Sevilha.
• Visita Panorâmica em: Rabat, Casablanca,
Marraquech, Fez, Sevilha, Córdova.
• Traslado Noturno: Plaza Djema em carruagem com cavalhos em Marrakech.
• Entradas: Palácio da Alhambra e Jardins
de Generalife (só opção com entrada incluída), Torre da Koutoubiya e Palácio Bahia
em Marrakech, Catedral-Mesquita e antiga
sinagoga de Córdova, , Moinho Rucio em
Consuegra
• Ferry: Paso do Estreito Algeciras - Tánger,
Passagem pelo Estreito TÂNGER Algeciras.
• 10 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Granada, Rabat, Marraquech, Marraquech,
Boumalne Dades, Erfoud, Fez, Fez, Tânger,
Sevilha.
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MAIS DE 15 DIAS

12 SEX / TER. Madri
Após o café da manhã, fim nos nossos serviços.

PREÇOS POR PESSOA

ATÉ 15 DIAS

Saída de Sevilha, seguindo o Vale de Guadalquivir
até CÓRDOVA. Com guia local faremos a visita de sua
grande Mesquita-Catedral (ingresso incluído), passeio
pelo bairro antigo com seus famosos pátios repletos
de flores e visita à Antiga sinagoga (ingresso incluído). Após o horário do almoço sairemos rumo a terras
castelhanas. Faremos uma parada em CONSUEGRA,
onde 12 moinhos de vento gigantes contemplam, junto
ao castelo, a planície manchega. Visitamos o Moinho
Rucio. A viagem retorna a MADRI.

06, 13, 20*, 24*, 27
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

CENTRAL

11 QUI / SEG. Sevilha- Córdova- Consuegra- Madri.-

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

NÓRDICA

10 QUA / DOM. Sevilha.Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se
poderá conhecer a catedral e sua famosa Giralda, às
margens do Rio Guadalquivir e os bairros populares de
Santa Cruz e Triana. Após a visita faremos um passeio de
barco pelo rio Guadalquivir, desfrute da imensa vista
panorâmica oferecida a partir do barco! À noite, opçãoalmente, boa oportunidade para assistir a um popular
espetáculo flamenco.

DATAS DE SAÍDA

MEDITERRÂNEO

05 SEX / TER. Marrakech- Ait Benhadou- OuarzazateBoulmane Dades.Saímos para cruzar a cordilheira do Atlas, elevados
picos frequentemente nevados. Pequenos povoados
berberes suspensos nos abismos. Visita ao povoado
fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar onde foram produzidos muitos filmes. Passagem por paisagens bíblicas.

09 TER / SAB. Tânger-Sevilha.Tempo livre em TÂNGER . Quer aproveitar para fazer
as últimas compras na cidade? Embarque de retorno à
Espanha. O ônibus não será embarcado, sendo assim,
cada passageiro deverá levar e se encarregar de suas
bagagens. Desembarque em Algeciras ou no porto de
Tarifa e continuação até SEVILHA. Chegada no final do
tarde. Jantar incluído.

DESDE 1526E-DÍAS 12

ATLÂNTICO

04 QUI / SEG. Marrakech.Incluímos uma visita panorâmica pela cidade que deu
origem ao nome do país. Conheceremos as grandes
muralhas da cidade, a Praça de Jemaa el-Fna com
sua atividade, caminharemos pela chamativa medina,
veremos a torre da Koutoubiya, incluiremos ingresso e
visita ao Palácio Bahia.
Almoço Incluído. Tempo livre, aproveite para fazer compras nos mercadinhos da cidade. À noite, possibilidade
de participar de festa típica marroquina (opçãoal).

08 SEG / SEX. Fez-Tânger.Visita panorâmica de FEZ, finalizando com almoço
incluído num antigo palácio na Medina. No começo
da tarde, saída para o norte do Marrocos. Chegada a
TÂNGER no final da tarde. Jantar incluído.

NLINE

PENINSULA IBÉRICA

03 QUA / DOM. Rabat- Casablanca- Marrakech.Visita panorâmica de RABAT, em que se conhecerá
seu imenso Palácio Real, o Mausoléu de Mohamed V e
a imponente Kasbah dos Oudaias. No início da tarde,
saída rumo a CASABLANCA, com visita de ônibus pela
cidade com guía local. Conhecerá o exterior da impressionante Mesquita de Hassan II, uma das mais importantes do mundo árabe. Continuação para MARRAKECH.
Chegada e passeio em carruagem até a famosa Praça
Jemaa El Fna. Jantar incluído.

07 DOM / QUI. Erfoud- Fez.Saída cedo de Erfoud, cruzando as montanhas.
Passagem por áreas de nômades em altas e frias terras.
Após o deserto, passagem por bosques frequentemente
nevados, antes de chegar à FEZ no começo da tarde.
Tempo livre. Jantar incluído.

NIBILID
PO

ECONÔMICA

02 TER / SAB. Granada- Asilah- Rabat.Saída de Granada, atravessando a Costa do Sol. Em
Algeciras ou no porto de Tarifa embarque em um moderno ferry, para cruzar o estreito de Gibraltar (ticket
incluído). Normalmente o ônibus não será embarcado, sendo assim, cada passageiro deverá levar e se
responsabilizar por suas bagagens no ferry. Chegada
ao Marrocos. Entre belas paisagens, continuação até
ASILAH. Pitoresca e pequena cidade amuralhada situada em frente ao Oceano Atlântico, que foi um antigo
porto de piratas. Hoje, a população tem muita vida.
Tempo para almoçar. A viagem continua até RABAT.
Chegada. Jantar incluído.

06 SAB / QUA. Boulmane Dades-Todra-KhorbatErfoud.Etapa cheia de emoções no Deserto do Saara. Vale
das Kasbahs (vale fluvial com milhares de palmeiras,
planícies de pedras seguidas de oásis e povoados de
adobe) e imponentes fortalezas pelo caminho. Visita
às GARGANTAS DE TODRA, impressionante desfiladeiro. Durante a rota, parada num pequeno povoado de
adobe próximo a KHORBAT, poderemos conhecer um
povoado do deserto onde a Fundação Europamundo
colaborou (em algumas ocasiões o acesso não é possível por motivos climatológicos e aumento do nível
do rio). Continuação até ERFOUD. Almoço incluído.
Opçãoalmente, poderá ser realizada uma excursão às
dunas do Saara em veículo 4x4 (veremos ao anoitecer).

MAIS INCLUIDO

01 SEG / SEX. Madri- Granada.Saída de Madri ao começo da manhã, atravessando a
província de La Mancha. Parada em PUERTO LÁPICE, um
povoado que traz lembranças de Dom Quixote. Entrada
em Andaluzia pelo Desfiladeiro de Despeñaperros.
Chegada à GRANADA. Almoço incluído. À tarde, se você
adquiriu a viagem com visita a Alhambra incluída, visitaremos com guia local o imenso Palácio de Alhambra e
seus belos jardins de Generalife construídos na época
árabe.
NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado de
visitas à Alhambra é limitado por lei. O número de
visitas atribuído às operadoras de turismo é reduzido
e só conheceremos a quantidade concedida um mês
antes da data de chegada. Mesmo que você adquira a
viagem com o ingresso incluído não podemos garantir
a visita à Alhambra (caso não seja possível oferecer
esses ingressos visitaríamos os Alcaceres Reais (Reales
Alcázares) em Sevilha com características semelhantes,
assim como será realizada uma visita com guia local à
cidade de Granada). Se a visita à Alhambra for muito
importante para você, sugerimos que adquira a viagem
“sem ingresso” (preço mais baixo) e reserve pela Internet
seus ingressos dentro do limite existente para ingressos
individuais no site do patrimônio https://tickets.alhambra-patronato.es/

Chegada em OUARZAZATE com a sua impressionante
Kabash. Continuação até o Vale das Rosas e chegada à
BOULMANE DADES. Jantar incluído.
Nota: Em raras ocasiões (durante o inverno) podem
existir problemas por conta da neve nas etapas da cordilheira do Atlas. Caso a estrada esteja interditada por
esse motivo, do 5º ao 7º dia do circuito será realizado
um programa alternativo. (Neste caso, viajar ou não ao
deserto do Sahara, ficará condicionado às opções de
estradas disponíveis).

O

Adicione a sua viagem uma estadia em Madri: 2 noites,
traslado de chegada, city tour, traslado noturno à
Praça Maior e Toledo. Ver informação na página 17
MINIPACOTE MADRI

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
ADE

Andaluzia e Marrocos NC

AMÉRICA

SAÍDA SEGUNDA-FEIRAS

PORTUGUÊS

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

EM

ECONÔMICA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO

DIS

O

NLINE

DÍAS
DESDE 1691E 13/15/17
DATAS DE SAÍDA
(Opç. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Abr.20:
20*
Mar.21:
29
(Opç. 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Abr.20:
20*
Ago.20:
24
Out.20:
30
Dez.20:
21, 28
Mar.21:
29

PREÇOS POR PESSOA
Opção de viagem sem entrada no Alhambra €
30 de desconto por pessoa

NÓRDICA

OPÇÃO 1
ID: 18093

T.Alt
T. Med
T.Baixa

DBL INDIV
$ 1771
2314
$ 1750
2293
$ 1691
2234

CENTRAL

OPÇÃO 2
ID: 18167

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Ext*

DBL
$ 2016
$ 2000
$ 1941
$ 2021

INDIV
2676
2660
2601
2681

ATÉ 15 DIAS

OPÇÃO 3
ID: 18149

MAIS DE 15 DIAS

NIBILID
PO

ADE

MAIS INCLUIDO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Ext*

338

DBL
$ 2229
$ 2218
$ 2128
$ 2234

INDIV
2968
2957
2867
2973

CON MADRI
ID: 18094

DBL
1979
1947
1888

INDIV
2653
2621
2535

CON MADRI
ID: 18169

DBL
2223
2197
2138
2218

INDIV
3014
2988
2929
3009

CON MADRI
ID: 18155

DBL
2245
2415
2324
-

INDIV
3116
3286
3195
-

Rabat

Andaluzia, Marrocos e Portugal
Opção2
Marrocos, Espanha e Portugal

Opção1
Opção3

Grande Tour Marrocos e Península Ibérica
(Opç. 1) Andaluzia, Marrocos e Portugal
Adicione a sua viagem uma estadia em Madri: 2 noites, traslado de chegada, city tour, traslado noturno
à Praça Maior e Toledo. Ver informação na página 17
MINIPACOTE MADRI
01 SEG / SEX. Madri- Granada.Saída de Madri ao começo da manhã, atravessando a província de La Mancha. Parada em PUERTO
LÁPICE, um povoado que traz lembranças de Dom
Quixote. Entrada em Andaluzia pelo Desfiladeiro de
Despeñaperros. Chegada à GRANADA. Almoço incluído. À tarde, se você adquiriu a viagem com visita
a Alhambra incluída, visitaremos com guia local o
imenso Palácio de Alhambra e seus belos jardins de
Generalife construídos na época árabe.
NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado de
visitas à Alhambra é limitado por lei. O número de
visitas atribuído às operadoras de turismo é reduzido
e só conheceremos a quantidade concedida um mês
antes da data de chegada. Mesmo que você adquira a
viagem com o ingresso incluído não podemos garantir
a visita à Alhambra (caso não seja possível oferecer
esses ingressos visitaríamos os Alcaceres Reais (Reales
Alcázares) em Sevilha com características semelhantes, assim como será realizada uma visita com guia
local à cidade de Granada). Se a visita à Alhambra for
muito importante para você, sugerimos que adquira a
viagem “sem ingresso” (preço mais baixo) e reserve pela
Internet seus ingressos dentro do limite existente para
ingressos individuais no site do patrimônio https://
tickets.alhambra-patronato.es/

04 QUI / SEG. Marrakech.Incluímos uma visita panorâmica pela cidade que deu
origem ao nome do país. Conheceremos as grandes
muralhas da cidade, a Praça de Jemaa el-Fna com sua
atividade, caminharemos pela chamativa medina, veremos a torre da Koutoubiya, incluiremos ingresso e visita
ao Palácio Bahia.
Almoço Incluído. Tempo livre, aproveite para fazer compras nos mercadinhos da cidade. À noite, possibilidade de
participar de festa típica marroquina (opcional).

05 SEX / TER. Marrakech- Ait BenhadouOuarzazate- Boulmane Dades.Saímos para cruzar a cordilheira do Atlas, elevados
picos frequentemente nevados. Pequenos povoados
berberes suspensos nos abismos. Visita ao povoado
fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar onde foram
produzidos muitos filmes. Passagem por paisagens
bíblicas. Chegada em OUARZAZATE com a sua impressionante Kabash. Continuação até o Vale das Rosas e
chegada à BOULMANE DADES. Jantar incluído.
Nota: Em raras ocasiões (durante o inverno) podem
existir problemas por conta da neve nas etapas da cordilheira do Atlas. Caso a estrada esteja interditada por
esse motivo, do 5º ao 7º dia do circuito será realizado
um programa alternativo. (Neste caso, viajar ou não ao
deserto do Sahara, ficará condicionado às opções de
estradas disponíveis).

02 TER / SAB. Granada- Asilah- Rabat.Saída de Granada, atravessando a Costa do Sol. Em
Algeciras ou no porto de Tarifa embarque em um
moderno ferry, para cruzar o estreito de Gibraltar
(ticket incluído). Normalmente o ônibus não será
embarcado, sendo assim, cada passageiro deverá
levar e se responsabilizar por suas bagagens no ferry.
Chegada ao Marrocos. Entre belas paisagens, continuação até ASILAH. Pitoresca e pequena cidade amuralhada situada em frente ao Oceano Atlântico, que
foi um antigo porto de piratas. Hoje, a população tem
muita vida. Tempo para almoçar. A viagem continua
até RABAT. Chegada. Jantar incluído.
03 QUA / DOM. Rabat- Casablanca- Marrakech.Visita panorâmica de RABAT, em que se conhecerá
seu imenso Palácio Real, o Mausoléu de Mohamed V e
a imponente Kasbah dos Oudaias. No início da tarde,
saída rumo a CASABLANCA, com visita de ônibus
pela cidade com guía local. Conhecerá o exterior
da impressionante Mesquita de Hassan II, uma das
mais importantes do mundo árabe. Continuação para
MARRAKECH. Chegada e passeio em carruagem até a
famosa Praça Jemaa El Fna. Jantar incluído.

Fez

Porto

1

Oviedo
Santillana
1
1 Santander
Bilbao
León

Lugo

1
ASIA E OCEANIA

Fátima

santillana del mar

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem”.

NOTA IMPORTANTE
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

O PREÇO INCLUI

MAIS DE 15 DIAS

339

ATÉ 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol/português,
seguro básico de viagem, café da manhã
tipo buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos hotéis com este serviço).
• Barco: Pelo rio Guadalquivir em Sevilha.
• Visita Panorâmica em: Rabat, Casablanca,
Marraquech, Fez, Sevilha, Lisboa.
• Traslado Noturno: Plaza Djema em carruagem com cavalhos em Marrakech, Praça
dos Restauradores em Lisboa.
• Entradas: Palácio da Alhambra e Jardins
de Generalife (só opção com entrada incluída), Torre da Koutoubiya e Palácio Bahia
em Marrakech, Capela dos Ossos em Évora.
• Ferry: Paso do Estreito Algeciras - Tánger,
Passagem pelo Estreito TÂNGER Algeciras.
• 11 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Granada, Rabat, Marraquech, Marraquech,
Boumalne Dades, Erfoud, Fez, Fez, Tânger,
Sevilha, no trajeto de Fátima a Madri.
•
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Ria de Arosa com degustação de
mexilhões e vinho.
• Visita Panorâmica em: Porto, Santiago De
Compostela.
• Entradas: Adegas de Vinho em Porto.
• Funicular: Ao Santuário do Bom Jesus em
Braga.
•
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Oviedo, Santander,
Bilbao.
• Entradas: Museu das Cavernas de Altamira
em Santilhana.

CENTRAL

13 SAB / QUA. Lisboa- Fátima- Madri.Viajaremos rumo ao norte de Portugal, conheceremos FÁTIMA, importante santuário. Continuaremos
nosso trajeto pelas terras verdes localizadas no
centro do país. Entraremos na Espanha, entre seus
campos atravessaremos o norte de Extremadura.
Almoço regional incluido. Seguiremos para
MADRI. Chegada no final do dia. Fim dos nossos
serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se
vai precisar de uma noite adicional.

17 QUA / DOM. Santander- Bilbao- Madri.Seguiremos pela autoestrada junto à costa do
mar Cantábrico. Algumas das paisagens entre as
montanhas e o mar possuem uma grande beleza. BILBAO, chegada à maior cidade do País Basco.
Faremos, com guia local uma breve visita à cidade: área do Museu Guggenheim, centro histórico,
catedral… logo teremos tempo livre para degustar os famosos “pintxos” (petiscos) no ¨Casco
Viejo¨, centro histórico de Bilbao. Continuação
até MADRI. Chegada à noite, ao redor das 20:00h.
Nota: dependendo do número de passageiros, o
trajeto Bilbao/ Madri poderá ser efetuado em ônibus de linha regular ou em trem.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

1

NÓRDICA

12 SEX / TER. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a
Torre e o bairro de Belém, lugar de onde saíram os
navegantes portugueses a navegar pelos oceanos
no século XV. Tarde livre. Recomenda-se passeio
opçãoal à Sintra, Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia
de atmosfera com seus restaurantes e cafés desde
onde você poderá si quiser pegar o Elevador Da
Glória (não incluído) que leva até Bairro Alto e seu
mirante sobre Lisboa.

16 TER / SAB. Oviedo- Covadonga- SantilhanaSantander.Saída em direção aos Picos da Europa. Entre belas
paisagens, visita à BASILICA DE COVADONGA.
Continuação até SANTILHANA, um dos povoados
mais bonitos da Espanha, com seu intacto centro
histórico. Em suas proximidades, conheceremos o
Museu das COVAS DE ALTAMIRA. (Entrada Incluída).
A viagem segue rumo à SANTANDER, capital regional com belas vistas nas praias. Incluiremos uma
visita panorâmica na que poderemos descobrir
esta elegante cidade e sua formosa baia.
Obs.: De maio até meados de outubro, devido à
alta ocupação alguns grupos serão hospedados
em Bilbao.

TÂNGER
FEZ
1 1 ERFOUD
Todra
1 Boulmane Dades
2 Ali Benhadou
Marrakech

Asilah
RABAT
1
Casablanca

MEDITERRÂNEO

11 QUI / SEG. Sevilha- Jerez de los CaballerosMonsaraz- Évora- Lisboa.Saída de Sevilha, em uma etapa de grande beleza
paisagística, entre colinas e oliveiras entraremos
em Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS,
parada nesta cidade que pertenceu aos templários
e onde nasceu Vasco Núñez de Balboa. Entraremos
em Portugal. MONSARAZ, um dos vilarejos mais
pitorescos de Portugal, com suas muralhas, castelo, ruas brancas cheias de flores e uma bela vista.
Continuaremos rumo a ÉVORA, cidade declarada
Patrimônio da Humanidade com suas ruas brancas, seus palácios renascentistas e sua catedral.
Tempo para almoçar. Visitaremos a impressionante Capela dos Ossos (ingresso incluído), construída
com 5.000 esqueletos! LISBOA, chegada prevista
para o final do dia.

Grande Tour Marrocos e Península Ibérica
Dias 1 - 14 como em Opç. 2
15 SEG / SEX. Santiago De Compostela- Lugo- O
Cebreiro- Leão- Oviedo.A viagem segue o ¨Caminho de Santiago¨, até
Castilla. Em LUGO, tempo para visitar seu centro histórico e suas muralhas romanas, que são
Patrimônio Mundial da UNESCO. Breve parada
em O CEBREIRO, pequena aldeia galega de pedra.
Chegada em LEÃO na hora do almoço. Tempo
para visitar sua catedral gótica com seus vitrais
e passear pelo centro dessa bela cidade histórica. Posteriormente, passagem pelas montanhas
da Cordilheira Cantábrica, em direção à Asturias.
Chegada a OVIEDO no meio da tarde. Incluímos
(em ocasiões no período da manhã do día próximo)
uma visita de uma hora e meia com guia local da
cidade. Conheceremos a catedral do século IX, o
Palácio Calatrava, o teatro Campoamor.

1 Granada

ATLÂNTICO

10 QUA / DOM. Sevilha.Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se
poderá conhecer a catedral e sua famosa Giralda,
às margens do Rio Guadalquivir e os bairros populares de Santa Cruz e Triana. Após a visita faremos um passeio de barco pelo rio Guadalquivir,
desfrute da imensa vista panorâmica oferecida a
partir do barco! À noite, opçãoalmente, boa oportunidade para assistir a um popular espetáculo
flamenco.

Madri

PENINSULA IBÉRICA

09 TER / SAB. Tânger-Sevilha.Tempo livre em TÂNGER . Quer aproveitar para
fazer as últimas compras na cidade? Embarque
de retorno à Espanha. O ônibus não será embarcado, sendo assim, cada passageiro deverá levar
e se encarregar de suas bagagens. Desembarque
em Algeciras ou no porto de Tarifa e continuação
até SEVILHA. Chegada no final do tarde. Jantar
incluído.

15 SEG / SEX. Santiago de Compostela- Lugo-O
Cebreiro- Leão-Madri.A viagem segue o ¨Caminho de Santiago¨, até
Castilla. Em LUGO, tempo para visitar seu centro histórico e suas muralhas romanas, que são
Patrimônio Mundial da UNESCO. Breve parada
em O CEBREIRO, pequena aldeia galega de pedra.
Chegada em LEÃO na hora do almoço. Tempo
para visitar sua catedral gótica com seus vitrais
e passear pelo centro dessa bela cidade histórica.
Ao redor das 17:00h, continuação com destino a
MADRI e chegada aproximadamente às 21:00h.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

2
Évora
Sevilha
2
El Rocio

ECONÔMICA

08 SEG / SEX. Fez-Tânger.Visita panorâmica de FEZ, finalizando com almoço incluído num antigo palácio na Medina. No
começo da tarde, saída para o norte do Marrocos.
Chegada a TÂNGER no final da tarde. Jantar incluído.

14 DOM / QUI. Porto- Santuário de Bom
Jesus- Cambados- Santiago De
Compostela.Hoje, belas paisagens à serem apreciadas. Na cidade de BRAGA, subida ao Santuário do Bom Jesus
pelo bondinho mais antigo do mundo. Sugerese descer caminhando por sua bela escadaria.
Viagem em direção à Galícia. Na região de Rías
Baixas, visita a histórica cidade de CAMBADOS,
incluído passeio de barco com fundo de vidro,
onde se explicará como se produzem as ostras
e mexilhões. Haverá uma breve degustação de
vinho e mexilhões (incluído). Após o almoço, chegada à SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita com
guia local à cidade que é visitada por milhões de
peregrinos desde a Idade Média.

Lisboa

MAIS INCLUIDO

07 DOM / QUI. Erfoud- Fez.Saída cedo de Erfoud, cruzando as montanhas.
Passagem por áreas de nômades em altas e frias
terras. Após o deserto, passagem por bosques frequentemente nevados, antes de chegar à FEZ no
começo da tarde. Tempo livre. Jantar incluído.

(Opç. 2) Marrocos, Espanha e Portugal
Dias 1 - 12 como em Opç. 1
13 SAB / QUA. Lisboa-Fátima-Porto.Viajamos ao norte de Portugal e conhecemos
FÁTIMA, saída rumo ao norte do país. Chegada
ao PORTO, a segunda maior cidade do país. Visita
panorâmica, onde se conhecerá o centro histórico,
as margens do rio Douro e entrada a antigas adegas. Restante do tempo livre.

ORIENTE MEDIO

06 SAB / QUA. Boulmane Dades-Todra-KhorbatErfoud.Etapa cheia de emoções no Deserto do Saara.
Vale das Kasbahs (vale fluvial com milhares de
palmeiras, planícies de pedras seguidas de oásis e
povoados de adobe) e imponentes fortalezas pelo
caminho. Visita às GARGANTAS DE TODRA, impressionante desfiladeiro. Durante a rota, parada num
pequeno povoado de adobe próximo a KHORBAT,
poderemos conhecer um povoado do deserto onde
a Fundação Europamundo colaborou (em algumas
ocasiões o acesso não é possível por motivos climatológicos e aumento do nível do rio). Continuação
até ERFOUD. Almoço incluído. Opçãoalmente,
poderá ser realizada uma excursão às dunas do
Saara em veículo 4x4 (veremos ao anoitecer).

AMÉRICA

Santiago

AMÉRICA

TÂNGER

1

1 FEZ
1 RABAT
Atlas Medio

Casablanca
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SAÍDA SEGUNDA-FEIRAS
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VANTAGENS DESTE CIRCUITO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

MAIS INCLUIDO

O

NLINE

DESDE 920E-DÍAS 8
DATAS DE SAÍDA
06, 13, 20, 27
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA
ID: 18171

DBL

INDIV

T.Alt

$ 926

1213

T.Med

$ 926

1213

T.Baixa

$ 920

1207

HOTÉIS PREVISTOS

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo:
Circuito em ônibus guia falando espanhol/português, seguro básico de viagem, café da
manhã tipo buffet e maleteiro, (1
bagagem por pessoa nos hotéis
com este serviço)..
• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Rabat,
Casablanca, Marraquech, Fez.
• Traslado Noturno: Plaza Djema
em carruagem com cavalhos em
Marrakech.
• Entradas: Torre da Koutoubiya e
Palácio Bahia em Marrakech.
• 8 Almoços ou Jantares Incluídos
em: Tânger, Rabat, Marraquech,
Marraquech, Boumalne Dades,
Erfoud, Fez, Fez.

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

MAIS DE 15 DIAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Mausoleumde Mohammed V en Rabat

Marrocos Tânger-Tânger
01 SEG / SEX. Tânger.Chegada e traslado ao hotel. Nosso guia contatará com você no final do dia. Jantar incluído.
02 TER / SAB. Tânger-Asilah-Rabat.Manhã livre em TÂNGER. Entre belas paisagens,
continuação até ASILAH. Pitoresca e pequena
cidade amuralhada situada em frente ao Oceano
Atlântico, que foi um antigo porto de piratas.
Hoje, a população tem muita vida. Tempo para
passear. A viagem continua até RABAT. Chegada.
Jantar incluído.
03 QUA / DOM. Rabat- CasablancaMarrakech.Visita panorâmica de RABAT, em que se conhecerá seu imenso Palácio Real, o Mausoléu de
Mohamed V e a imponente Kasbah dos Oudaias.
No início da tarde, saída rumo a CASABLANCA,
com visita de ônibus pela cidade com guía
local. Conhecerá o exterior da impressionante
Mesquita de Hassan II, uma das mais importantes do mundo árabe. Continuação para
MARRAKECH. Chegada e passeio em carruagem até a famosa Praça Jemaa El Fna. Jantar
incluído.
04 QUI / SEG. Marrakech.Incluímos uma visita panorâmica pela cidade
que deu origem ao nome do país. Conheceremos
as grandes muralhas da cidade, a Praça de
Jemaa el-Fna com sua atividade, caminharemos pela chamativa medina, veremos a torre
da Koutoubiya, incluiremos ingresso e visita ao
Palácio Bahia.
Almoço Incluído. Tempo livre, aproveite para
fazer compras nos mercadinhos da cidade. À
noite, possibilidade de participar de festa típica
marroquina (opçãoal).
05 SEX / TER. Marrakech- Ait BenhadouOuarzazate- Boulmane Dades.Saímos para cruzar a cordilheira do Atlas, elevados picos frequentemente nevados. Pequenos
povoados berberes suspensos nos abismos. Visita
ao povoado fortificado de AIT BEN HADDOU,
lugar onde foram produzidos muitos filmes.
Passagem por paisagens bíblicas. Chegada em
OUARZAZATE com a sua impressionante Kabash.
Continuação até o Vale das Rosas e chegada à
BOULMANE DADES. Jantar incluído.
Nota: Em raras ocasiões (durante o inverno)
podem existir problemas por conta da neve nas
etapas da cordilheira do Atlas. Caso a estrada
esteja interditada por esse motivo, do 5º ao 7º
dia do circuito será realizado um programa alternativo. (Neste caso, viajar ou não ao deserto do
Sahara, ficará condicionado às opções de estradas disponíveis).

06 SAB / QUA. Boulmane Dades-Todra-KhorbatErfoud.Etapa cheia de emoções no Deserto do Saara.
Vale das Kasbahs (vale fluvial com milhares de
palmeiras, planícies de pedras seguidas de oásis
e povoados de adobe) e imponentes fortalezas
pelo caminho. Visita às GARGANTAS DE TODRA,
impressionante desfiladeiro. Durante a rota,
parada num pequeno povoado de adobe próximo a KHORBAT, poderemos conhecer um povoado do deserto onde a Fundação Europamundo
colaborou (em algumas ocasiões o acesso não
é possível por motivos climatológicos e aumento do nível do rio). Continuação até ERFOUD.
Almoço incluído. Opçãoalmente, poderá ser realizada uma excursão às dunas do Saara em veículo 4x4 (veremos o anoitecer).
07 DOM / QUI. Erfoud- Fez.Saída cedo de Erfoud, cruzando as montanhas.
Passagem por áreas de nômades em altas e
frias terras. Após o deserto, passagem por bosques frequentemente nevados, antes de chegar à FEZ no começo da tarde. Tempo livre.
Jantar incluído.
08 SEG / SEX. Fez- TÂNGER.Visita panorâmica de FEZ, finalizando com
almoço incluído num antigo palácio na
Medina. No começo da tarde, saída para o
norte do Marrocos. Chegada à TÂNGER no final
da tarde.Fim dos nossos serviços. Verifique a
hora de seu voo para saber se vai precisar de
uma noite adicional.

TÂNGER

Fotografía: Margarita Preciado.

AMÉRICA

1 TÂNGER
1 FEZ

Asilah

RABAT 1

ASIA E OCEANIA

Atlas Medio

Casablanca

Marrakech 1 ERFOUD
2
Todra
1
Ait
Benhaddou Boulmane Dades

PORTUGUÊS
DIS

ADE

NIBILID
PO

O

NLINE

DESDE 920 E-DÍAS 8
Sahara

$ 926

1213

$ 926

1213

T.Baixa

$ 920

1207

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor,
en muy raras ocasiones, los horarios de los
ferris utilizados pueden variar adaptándose
el programa del día afectado.

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo:
Circuito em ônibus guia falando
espanhol/português, seguro básico de
viagem, café da manhã tipo buffet e
maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos
hotéis com este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Marraquech,
Fez, Rabat, Casablanca.
• Traslado Noturno: Plaza Djema
em carruagem com cavalhos em
Marrakech.
• Entradas: Torre da Koutoubiya e
Palácio Bahia em Marrakech.
• 8 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Marraquech, Marraquech, Boumalne
Dades, Erfoud, Fez, Fez, Tânger,
Rabat.
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MAIS DE 15 DIAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

ATÉ 15 DIAS

08 QUA / DOM. Rabat-CasablancaMarraquech.Visita panorâmica de RABAT, em que
se conhecerá seu imenso Palácio Real,
o Mausoléu de Mohamed V e a imponente
Kasbah dos Oudaias. Ao meio dia, saída rumo
a CASABLANCA, com uma visita de ônibus
pela cidade com guía local. Conhecerá o exterior da impressionante Mesquita de Hassan II,
uma das mais importantes do mundo árabe.
Continuação para MARRAQUECH. Chegada
de noite.Fim dos nossos serviços. Verifique a
hora de seu voo para saber se vai precisar de
uma noite adicional.

T.Alt
T.Med

CENTRAL

07 TER / SAB. Tânger-Asilah-Rabat.Manhã livre em TÂNGER. Entre belas paisagens, continuação até ASILAH. Pitoresca
e pequena cidade amuralhada situada em
frente ao Oceano Atlântico, que foi um antigo
porto de piratas. Hoje, a população tem muita
vida. Tempo para passear. A viagem continua
até RABAT. Chegada. Jantar incluído.

INDIV

NÓRDICA

04 SAB / QUA. Boulmane Dades-TodraKhorbat-Erfoud.Etapa cheia de emoções no Deserto do Saara.
Vale das Kasbahs (vale fluvial com milhares
de palmeiras, planícies de pedras seguidas
de oásis e povoados de adobe) e imponentes
fortalezas pelo caminho. Visita às GARGANTAS
DE TODRA, impressionante desfiladeiro.
Durante a rota, parada num pequeno povo-

06 SEG / SEX. Fez-Tânger.Visita panorâmica de FEZ, finalizando com
almoço incluído num antigo palácio na
Medina. No começo da tarde, saída para o
norte do Marrocos. Chegada a TÂNGER no
final da tarde. Jantar incluído.

DBL

MEDITERRÂNEO

03 SEX / TER. Marrakech- Ait BenhadouOuarzazate- Boulmane Dades.Saímos para cruzar a cordilheira do Atlas,
elevados picos frequentemente nevados.
Pequenos povoados berberes suspensos nos
abismos. Visita ao povoado fortificado de AIT
BEN HADDOU, lugar onde foram produzidos
muitos filmes. Passagem por paisagens bíblicas. Chegada em OUARZAZATE com a sua
impressionante Kabash. Continuação até
o Vale das Rosas e chegada à BOULMANE
DADES. Jantar incluído.
Nota: Em raras ocasiões (durante o inverno)
podem existir problemas por conta da neve
nas etapas da cordilheira do Atlas. Caso a
estrada esteja interditada por esse motivo, do
5º ao 7º dia do circuito será realizado um programa alternativo. (Neste caso, viajar ou não
ao deserto do Sahara, ficará condicionado às
opções de estradas disponíveis).

05 DOM / QUI. Erfoud- Fez.Saída cedo de Erfoud, cruzando as montanhas. Passagem por áreas de nômades em
altas e frias terras. Após o deserto, passagem
por bosques frequentemente nevados, antes
de chegar à FEZ no começo da tarde. Tempo
livre. Jantar incluído.

PREÇOS POR PESSOA
ID: 18166

ATLÂNTICO

02 QUI / SEG. Marrakech.Incluímos uma visita panorâmica pela
cidade que deu origem ao nome do país.
Conheceremos as grandes muralhas da cidade, a Praça de Jemaa el-Fna com sua atividade, caminharemos pela chamativa medina,
veremos a torre da Koutoubiya, incluiremos
ingresso e visita ao Palácio Bahia.
Almoço Incluído. Tempo livre, aproveite para
fazer compras nos mercadinhos da cidade.
À noite, possibilidade de participar de festa
típica marroquina (opçãoal).

ado de adobe próximo a KHORBAT, poderemos conhecer um povoado do deserto onde
a Fundação Europamundo colaborou (em
algumas ocasiões o acesso não é possível por
motivos climatológicos e aumento do nível do
rio). Continuação até ERFOUD. Almoço incluído. Opçãoalmente, poderá ser realizada uma
excursão às dunas do Saara em veículo 4x4
(veremos ao anoitecer).

PENINSULA IBÉRICA

01 QUA / DOM. Marrakech.Chegada a MARRAKECH e transfer ao hotel.
Pela tarde, incluimos um passeio em carruagem até a famosa Praça Jemaa El Fna.
Jantar incluído.

01, 08, 15, 22, 26, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24

ECONÔMICA

Marrocos, Deserto Saara

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

MAIS INCLUIDO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

ORIENTE MEDIO

SAÍDA QUARTA-FEIRAS
EM

Marrakech 2

DESDE 617E- DÍAS 5
DATAS DE SAÍDA
06, 13, 20, 24, 27
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

PREÇOS POR PESSOA

T.Alt
T. Med
T.Baixa

$
$
$

622
617
617

798
793
793

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

NOTA IMPORTANTE
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

1 TÂNGER
1 FEZ

MEDITERRÂNEO
NÓRDICA

DIS

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia falando espanhol/português, seguro básico de viagem, café da
manhã tipo buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos
hotéis com este serviço).
• Visita Panorâmica em: Rabat, Casablanca, Marraquech.
• Traslado Noturno: Plaza Djema em carruagem com cavalhos
em Marrakech.
• Entradas: Palácio da Alhambra e Jardins de Generalife (só
opção com entrada incluída), Torre da Koutoubiya e Palcio
Bahia em Marrakech.
• Ferry: Paso do Estreito Algeciras - Tánger.
• 4 Almoços ou Jantares Incluídos em: Granada, Rabat,
Marraquech, Marraquech.

Ali Benhaddou 1

01 QUA / DOM. Marrakech.Chegada a MARRAKECH e transfer ao hotel. Pela tarde,
incluimos um passeio em carruagem até a famosa Praça
Jemaa El Fna. Jantar incluído.

Todra

Boulmane Dades

DESDE 761E- DÍAS 7
01, 08, 15, 22, 26, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03
,
07
,
, 14, 17, 21, 24, 28
DATAS DE10SAÍDA
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24, 31

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PREÇOS POR PESSOA
DBL

ID: 18103

T.Alt
T. Med
T.Baixa

$
$
$

771
777
761

INDIV
1010
1016
1000

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .
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Atlas, Saara
02 QUI / SEG. Marrakech.Incluímos uma visita panorâmica pela cidade que deu
origem ao nome do país. Conheceremos as grandes
muralhas da cidade, a Praça de Jemaa el-Fna com sua
atividade, caminharemos pela chamativa medina, veremos a torre da Koutoubiya, incluiremos ingresso e visita
ao Palácio Bahia.
Almoço Incluído. Tempo livre, aproveite para fazer compras nos mercadinhos da cidade. À noite, possibilidade de
participar de festa típica marroquina (opçãoal).
03 SEX / TER. Marrakech- Ait Benhadou- OuarzazateBoulmane Dades.Saímos para cruzar a cordilheira do Atlas, elevados picos
frequentemente nevados. Pequenos povoados berberes
suspensos nos abismos. Visita ao povoado fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar onde foram produzidos muitos filmes. Passagem por paisagens bíblicas.
Chegada em OUARZAZATE com a sua impressionante
Kabash. Continuação até o Vale das Rosas e chegada à
BOULMANE DADES. Jantar incluído.
Nota: Em raras ocasiões (durante o inverno) podem existir
problemas por conta da neve nas etapas da cordilheira do
Atlas. Caso a estrada esteja interditada por esse motivo,
do 5º ao 7º dia do circuito será realizado um programa
alternativo. (Neste caso, viajar ou não ao deserto do
Sahara, ficará condicionado às opções de estradas disponíveis).
04 SAB / QUA. Boulmane Dades-Todra-KhorbatErfoud.Etapa cheia de emoções no Deserto do Saara. Vale
das Kasbahs (vale fluvial com milhares de palmeiras,
planícies de pedras seguidas de oásis e povoados de
adobe) e imponentes fortalezas pelo caminho. Visita

EM

PORTUGUÊS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NIBILID
PO

NLINE

O

CENTRAL

05 SEX / TER. Marraquech.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

ADE

Atlas Medio

1 ERFOUD

2

ATÉ 15 DIAS

02 TER / SAB. Granada- Asilah- Rabat.Saída de Granada, atravessando a Costa do Sol. Em Algeciras
ou no porto de Tarifa embarque em um moderno ferry, para
cruzar o estreito de Gibraltar (ticket incluído). Normalmente
o ônibus não será embarcado, sendo assim, cada passageiro
deverá levar e se responsabilizar por suas bagagens no ferry.
Chegada ao Marrocos. Entre belas paisagens, continuação
até ASILAH. Pitoresca e pequena cidade amuralhada situada
em frente ao Oceano Atlântico, que foi um antigo porto de
piratas. Hoje, a população tem muita vida. Tempo para almoçar. A viagem continua até RABAT. Chegada. Jantar incluído.

04 QUI / SEG. Marrakech.Incluímos uma visita panorâmica pela cidade que deu origem ao nome do país. Conheceremos as grandes muralhas
da cidade, a Praça de Jemaa el-Fna com sua atividade,
caminharemos pela chamativa medina, veremos a torre da
Koutoubiya, incluiremos ingresso e visita ao Palácio Bahia.
Almoço Incluído. Tempo livre, aproveite para fazer compras
nos mercadinhos da cidade. À noite, possibilidade de participar de festa típica marroquina (opçãoal).

SAÍDA QUARTA-FEIRAS

Marrakech

MAIS DE 15 DIAS

CON MADRI
ID: 18121
DBL
INDIV
830
1137
814
1121
814
1121

01 SEG / SEX. Madri- Granada.Saída de Madri ao começo da manhã, atravessando a província de La Mancha. Parada em PUERTO LÁPICE, um povoado
que traz lembranças de Dom Quixote. Entrada em Andaluzia
pelo Desfiladeiro de Despeñaperros. Chegada à GRANADA.
Almoço incluído. À tarde, se você adquiriu a viagem com visita
a Alhambra incluída, visitaremos com guia local o imenso
Palácio de Alhambra e seus belos jardins de Generalife construídos na época árabe.
NOTA MUITO IMPORTANTE: O número autorizado de visitas à
Alhambra é limitado por lei. O número de visitas atribuído às
operadoras de turismo é reduzido e só conheceremos a quantidade concedida um mês antes da data de chegada. Mesmo que
você adquira a viagem com o ingresso incluído não podemos
garantir a visita à Alhambra (caso não seja possível oferecer esses ingressos visitaríamos os Alcaceres Reais (Reales
Alcázares) em Sevilha com características semelhantes, assim
como será realizada uma visita com guia local à cidade de
Granada). Se a visita à Alhambra for muito importante para
você, sugerimos que adquira a viagem “sem ingresso” (preço
mais baixo) e reserve pela Internet seus ingressos dentro do
limite existente para ingressos individuais no site do patrimônio https://tickets.alhambra-patronato.es/

03 QUA / DOM. Rabat- Casablanca- Marrakech.Visita panorâmica de RABAT, em que se conhecerá seu
imenso Palácio Real, o Mausoléu de Mohamed V e a imponente Kasbah dos Oudaias. No início da tarde, saída rumo
a CASABLANCA, com visita de ônibus pela cidade com
guía local. Conhecerá o exterior da impressionante Mesquita
de Hassan II, uma das mais importantes do mundo árabe.
Continuação para MARRAKECH. Chegada e passeio em carruagem até a famosa Praça Jemaa El Fna. Jantar incluído.

DIS

ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO
MAIS INCLUIDO
ECONÔMICA

Adicione a sua viagem uma estadia em Madri: 2 noites, traslado de chegada, city tour, traslado noturno à Praça Maior
e Toledo. Ver informação na página 17 MINIPACOTE MADRI

Casablanca

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

RABAT 1

MAD. MARR.
ID: 18119
DBL
INDIV

NIBILID
PO

NLINE

De Madri a Marraquech

1 Granada
Asilah

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

PORTUGUÊS

O

EM

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
ADE

AMÉRICA

SAÍDA SEGUNDA-FEIRAS

Madri

às GARGANTAS DE TODRA, impressionante desfiladeiro.
Durante a rota, parada num pequeno povoado de adobe
próximo a KHORBAT, poderemos conhecer um povoado
do deserto onde a Fundação Europamundo colaborou
(em algumas ocasiões o acesso não é possível por motivos
climatológicos e aumento do nível do rio). Continuação
até ERFOUD. Almoço incluído. Opçãoalmente, poderá ser
realizada uma excursão às dunas do Saara em veículo
4x4 (veremos ao anoitecer).
05 DOM / QUI. Erfoud- Fez.Saída cedo de Erfoud, cruzando as montanhas. Passagem
por áreas de nômades em altas e frias terras. Após o
deserto, passagem por bosques frequentemente nevados, antes de chegar à FEZ no começo da tarde. Tempo
livre. Jantar incluído.
06 SEG / SEX. Fez-Tânger.Visita panorâmica de FEZ, finalizando com almoço incluído num antigo palácio na Medina. No começo da tarde,
saída para o norte do Marrocos. Chegada a TÂNGER no
final da tarde. Jantar incluído.
07 TER / SAB. Tânger.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando espanhol/português, seguro básico de
viagem e café da manhã continental
• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Marraquech, Fez.
• Traslado Noturno: Plaza Djema em carruagem com
cavalhos em Marrakech.
• Entradas: Torre da Koutoubiya e Palácio Bahia em
Marrakech.
• 7 Almoços ou Jantares Incluídos em: Marraquech,
Marraquech, Boumalne Dades, Erfoud, Fez, Fez, Tânger.

AMÉRICA

Madri

Lisboa

SAÍDA QUARTAA-FEIRAS
EM

Évora

PORTUGUÊS

2

ASIA E OCEANIA

1

Sevilha

TÂNGER
Fez
1 Erfoud
Todra
1 Boulmane Dades
Ali Benhadou

1

Marrakech 2

DIS

ADE

NIBILID
PO

O

NLINE

DESDE 1069 E-DÍAS 9

02 QUI / SEG. Marrakech.Incluímos uma visita panorâmica pela cidade que
deu origem ao nome do país. Conheceremos as
grandes muralhas da cidade, a Praça de Jemaa
el-Fna com sua atividade, caminharemos pela chamativa medina, veremos a torre da Koutoubiya,
incluiremos ingresso e visita ao Palácio Bahia.
Almoço Incluído. Tempo livre, aproveite para fazer
compras nos mercadinhos da cidade. À noite, possibilidade de participar de festa típica marroquina (opçãoal).

07 TER / SAB. Tânger-Sevilha.Tempo livre em TÂNGER . Quer aproveitar para fazer
as últimas compras na cidade? Embarque de retorno
à Espanha. O ônibus não será embarcado, sendo
assim, cada passageiro deverá levar e se encarregar de suas bagagens. Desembarque em Algeciras
ou no porto de Tarifa e continuação até SEVILHA.
Chegada no final do tarde. Jantar incluído.

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1
ID: 18123

T.Alt
T. Med
T.Baixa
T.Extra*

$
$
$
$

OPÇÃO 2
ID: 18124

DBL

INDIV

DBL

INDIV

1101
1090
1069
1186

1436
1425
1404
1564

1117
1106
1080
1202

1457
1446
1420
1606

NOTA IMPORTANTE
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro
no momento da venda.

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI
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MAIS DE 15 DIAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

ATÉ 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol/português,
seguro básico de viagem, café da manhã tipo
buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos
hotéis com este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Barco: Pelo rio Guadalquivir em Sevilha.
• Visita Panorâmica em: Marraquech, Fez,
Sevilha.
• Traslado Noturno: Plaza Djema em carruagem
com cavalhos em Marrakech.
• Entradas: Torre da Koutoubiya e Palcio Bahia
em Marrakech, Capela dos Ossos em Evora.
• Ferry: Passagem pelo Estreito TÂNGER Algeciras.
• 8 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Marraquech, Marraquech, Boumalne Dades,
Erfoud, Fez, Fez, Tânger, Sevilha.
•
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Córdova.
• Entradas: Catedral-Mesquita e antiga sinagoga de Córdova, , Moinho Rucio em Consuegra.

CENTRAL

05 DOM / QUI. Erfoud- Fez.Saída cedo de Erfoud, cruzando as montanhas.
Passagem por áreas de nômades em altas e frias
terras. Após o deserto, passagem por bosques frequentemente nevados, antes de chegar à FEZ no
começo da tarde. Tempo livre. Jantar incluído.

(Opç. 2) De Marraquech a Madri
Dias 1 - 8 como em Opç. 1
09 QUI / SEG. Sevilha- Córdova- ConsuegraMadri.Saída de Sevilha, seguindo o Vale de Guadalquivir
até CÓRDOVA. Com guia local faremos a visita de
sua grande Mesquita-Catedral (ingresso incluído), passeio pelo bairro antigo com seus famosos
pátios repletos de flores e visita à Antiga sinagoga
(ingresso incluído). Após o horário do almoço sairemos rumo a terras castelhanas. Faremos uma
parada em CONSUEGRA, onde 12 moinhos de vento
gigantes contemplam, junto ao castelo, a planície
manchega. Visitamos o Moinho Rucio. A viagem
retorna a MADRI.Fim dos nossos serviços. Verifique
a hora de seu voo para saber se vai precisar de uma
noite adicional.

26*
31

NÓRDICA

04 SAB / QUA. Boulmane Dades-Todra-KhorbatErfoud.Etapa cheia de emoções no Deserto do Saara. Vale
das Kasbahs (vale fluvial com milhares de palmeiras,
planícies de pedras seguidas de oásis e povoados
de adobe) e imponentes fortalezas pelo caminho.
Visita às GARGANTAS DE TODRA, impressionante
desfiladeiro. Durante a rota, parada num pequeno
povoado de adobe próximo a KHORBAT, poderemos
conhecer um povoado do deserto onde a Fundação
Europamundo colaborou (em algumas ocasiões o
acesso não é possível por motivos climatológicos e
aumento do nível do rio). Continuação até ERFOUD.
Almoço incluído. Opçãoalmente, poderá ser realizada uma excursão às dunas do Saara em veículo 4x4
(veremos ao anoitecer).

09 QUI / SEG. Sevilha- Jerez de los CaballerosMonsaraz- Évora- Lisboa.Saída de Sevilha, em uma etapa de grande beleza
paisagística, entre colinas e oliveiras entraremos em
Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada
nesta cidade que pertenceu aos templários e onde
nasceu Vasco Núñez de Balboa. Entraremos em
Portugal. MONSARAZ, um dos vilarejos mais pitorescos
de Portugal, com suas muralhas, castelo, ruas brancas cheias de flores e uma bela vista. Continuaremos
rumo a ÉVORA, cidade declarada Patrimônio da
Humanidade com suas ruas brancas, seus palácios
renascentistas e sua catedral. Tempo para almoçar. Visitaremos a impressionante Capela dos Ossos
(ingresso incluído), construída com 5.000 esqueletos! LISBOA, chegada prevista para o final do dia.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

Abr.20:
Mar.21:

MEDITERRÂNEO

03 SEX / TER. Marrakech- Ait BenhadouOuarzazate- Boulmane Dades.Saímos para cruzar a cordilheira do Atlas, elevados picos frequentemente nevados. Pequenos
povoados berberes suspensos nos abismos. Visita
ao povoado fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar
onde foram produzidos muitos filmes. Passagem
por paisagens bíblicas. Chegada em OUARZAZATE
com a sua impressionante Kabash. Continuação
até o Vale das Rosas e chegada à BOULMANE
DADES. Jantar incluído.
Nota: Em raras ocasiões (durante o inverno) podem
existir problemas por conta da neve nas etapas da
cordilheira do Atlas. Caso a estrada esteja interditada por esse motivo, do 5º ao 7º dia do circuito será
realizado um programa alternativo. (Neste caso, viajar ou não ao deserto do Sahara, ficará condicionado
às opções de estradas disponíveis).

08 QUA / DOM. Sevilha.Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se
poderá conhecer a catedral e sua famosa Giralda, às
margens do Rio Guadalquivir e os bairros populares
de Santa Cruz e Triana. Após a visita faremos um
passeio de barco pelo rio Guadalquivir, desfrute
da imensa vista panorâmica oferecida a partir do
barco! À noite, opçãoalmente, boa oportunidade
para assistir a um popular espetáculo flamenco.

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)

ATLÂNTICO

06 SEG / SEX. Fez-Tânger.Visita panorâmica de FEZ, finalizando com almoço
incluído num antigo palácio na Medina. No começo
da tarde, saída para o norte do Marrocos. Chegada a
TÂNGER no final da tarde. Jantar incluído.

PENINSULA IBÉRICA

(Opç. 1) De Marraquech a Lisboa
01 QUA / DOM. Marrakech.Chegada a MARRAKECH e transfer ao hotel. Pela
tarde, incluimos um passeio em carruagem até a
famosa Praça Jemaa El Fna. Jantar incluído.

01, 08, 15, 22*, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24*, 31

ECONÔMICA

De Marraquech a Lisboa Opção 1
De Marraquech a Madri Opção2

(Opç. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

MAIS INCLUIDO

DATAS DE SAÍDA
Marrakech

ORIENTE MEDIO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

AMÉRICA

Versalles

París
3

Noyers

GUIA FALANDO EM

ESPANHOL

ASIA E OCEANIA

Lyon 1

Barcelona
Madri

3

Toledo

2
Lisboa

2

Saragoça

Évora

DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NIBILID
PO

ADE

ORIENTE MEDIO

Beaune

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

MAIS INCLUIDO

O

NLINE

DESDE 904E-DÍAS 7/10/12
DATAS DE SAÍDA
(Opç. 1 e 2)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

Madri
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

(Opç. 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Out.20: 24
Dez.20: 19, 26

PREÇOS POR PESSOA

ATLÂNTICO

OPÇÃO 1
ID: 18808

OPÇÃO 2
ID: 18809

OPÇÃO 3

ID: 18810

DBL INDIV DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt
T. Med
T.Baix

$ 1011 1548 1335 2026 1574 2388
$ 968 1505 1266 1957 1500 2314
$ 904 1441 1202 1893 1420 2234

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

NOTA IMPORTANTE
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico de viagem, café da manhã tipo buffet e
maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos hotéis
com este serviço).
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Versalhes em París.
• Visita Panorâmica em: Paris, Barcelona.
• Traslado Noturno: Maremagnum em
Barcelona.
• Traslado: Bairro de Montmartre en Paris.
• Funicular: Lyon.
• Trem Alta Velocidade: Lyon- Barcelona em
clase turista e translado de e para a estação.
•
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Excursão: Toledo em Madri.
• Visita Panorâmica em: Madri.
• Traslado Noturno: Praça Maior em Madri.
• Entradas: Adegas de Freixenet em
Catalunha.
• Passeio em Trem: Recinto Adegas Freixenet.
•
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Lisboa.
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores
em Lisboa.
• Entradas: Capela dos Ossos em Évora.
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COM TREM DE ALTA VELOCIDADE

Paris, Barcelona com AVE Opção 1
Paris, Barcelona e Madri com AVE Opção2
Paris, Barcelona, Madri e Lisboa com AVE Opção3
(Opç. 1) Paris, Barcelona com AVE
01 SAB. Paris.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou
através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.
02 DOM. Paris.Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você
poderá passear, caso deseje, pelos seus belos jardins ou
visitar seu interior. Depois disso translado ao bairro boêmio de Montmartre com seus artistas ao ar livre e pequenos restaurantes onde poderá almoçar. A tarde faremos
uma visita panorâmica à cidade de Paris com guia local.
Retorno ao hotel. Caso deseje, poderá assistir de forma
opçãoal ao Moulin Rouge, um espetáculo de variedades.
03 SEG. Paris.Dia livre. Visita opçãoal ao Museu do Louvre ou passeio de
barco pelo rio Sena e Bairro Latino.
04 TER. Paris- Semur- Beaune- Lyon.Viajamos ao centro da Francia. A região da Borgonha, zona
conhecida pelos seus vinhos. Uma parada em SEMUR EN
AUXOIS, cidade medieval cercada por muralhas. Depois
conheceremos BEAUNE no centro da região dos vinhos de
Borgonha, suas ruas cheias de flores, seu hospício ou seu
museu do vinho podem ser lembranças da sua viagem.
Tempo para almoçar e passear. LYON, chegada no meio da
tarde; a capital da Galia Romana, a beira do Ródano, seu
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade.
Tempo livre e hospedagem.Faremos a subida de funicular
a Notre Dame de Fourvière, onde desfrutaremos de uma
bela vista da cidade. Tempo livre e alojamento.
Nota: Em ocasiões, devido a eventos ou congressos, ofereceremos alojamento em cidades localizadas perto de Lyon
(Chambéry normalmente).
05 QUA. Lyon- Barcelona.No horário marcado pelo seu guia incluiremos um traslado até a estação para pegar um trem de alta velocidade
incluído em sua viagem. Na sua chegada ao destino te
oferecemos um novo traslado até o hotel. Seu guia entrará em contato até o fim da tarde ou poderá consultar as
informações colocadas na recepção do hotel.
Nota: No trajeto realizado em trem será feito sem presença de guia acompanhante Europamundo.

(Opç. 2) Paris, Barcelona e Madri com AVE
Dias 1 - 6 como em Opç. 1
07 SEX. Barcelona-Freixenet-Saragoça-Madri.Saída de Barcelona e visita às adegas de Freixenet (com
passeio em trem turístico), se mistura modernidade com
tradição. A viagem segue à SARAGOÇA; tempo para
almoçar e conhecer a Basílica do Pilar. Continuação à
MADRI; chegada por volta das 20:30h (Se as condições de
tráfego permitirem).
08 SAB. Madri.Manhã livre. Na parte da tarde, visita panorâmica da
cidade, onde se poderá conhecer os pontos monumentais
mais atrativos. À noite, traslado à Praça Maior. Sugerese degustar o vinho da região em algum de seus restaurantes típicos.
09 DOM. Madri-Toledo-Madri.Excursão à histórica cidade de TOLEDO. Protegida pelo
Rio Tejo, suas ruas lembram histórias de cristãos, judeus
e muçulmanos. Tarde livre em MADRI. À noite, recomenda-se assistir opçãoalmente a um espetáculo flamenco.
10 SEG. Madri.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.
(Opç. 3) Paris, Barcelona, Madri e Lisboa com AVE
Dias 1 - 9 como em Opç. 2
10 SEG. Madri-Caceres-Évora-Lisboa.Sairemos de Madri, viajaremos para Extremadura. Em
Caceres você poderá almoçar e passear por seu centro histórico, um dos conjuntos urbanos medievais e
do renascimento mais bem conservados do mundo. Já
em Portugal pararemos em ÉVORA, cidade declarada
Patrimônio da Humanidade, com suas ruas brancas, seus
palácios renascentistas e sua catedral, ingresso incluído
para a impressionante Capela dos Ossos, construída com
5000 esqueletos! LISBOA, chegada prevista para o final
da tarde.

06 QUI. Barcelona.Pela manhã visitaremos a cidade, as ¨Ramblas¨, as obras
de Gaudí e as lembranças das Olimpíadas. Tarde livre. À
noite iremos ao Maremagnum, um shopping center vanguardista, localizado à beira mar, no centro da cidade
(no inverno esta visita poderá ser realizada ao meio-dia).

11 TER. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e
o bairro de Belém, lugar de onde saíram os navegantes
portugueses a navegar pelos oceanos no século XV. Tarde
livre. Recomenda-se passeio opçãoal à Sintra, Cascais e
Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia de
atmosfera com seus restaurantes e cafés desde onde
você poderá si quiser pegar o Elevador Da Glória (não
incluído) que leva até Bairro Alto e seu mirante sobre
Lisboa.

07 SEX. Barcelona.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

12 QUA. Lisboa.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM

París

PORTUGUÊS

Versalles

Saint Bertrand de
Comminges
Carcassone

Lourdes 1

ORIENTE MEDIO

1 Andorra

Barcelona 2
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DESDE 617E-DÍAS 6
DATAS DE SAÍDA

DBL

T.Alt
T. Med

$ 638
$ 617

CON PARIS

INDIV

DBL

INDIV

883
862

952
926

1445
1389

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem
na parte final do folheto e na sua página
web “Minha Viagem”.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando português, seguro básico de viagem, café da manhã tipo
buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa nos hotéis com este serviço).
• Visita Panorâmica em: Barcelona.
• Traslado Noturno: Fonte mágica de
Montjuich em Barcelona.
• Passeio em Trem: Mosteiro do Montserrat
em Montserrat.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Lourdes, Andorra

NÓRDICA

06 DOM. Barcelona.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

OPÇÃO 1
ID: 18379

MEDITERRÂNEO

05 SAB. Barcelona.Pela manhã, visita panorâmica, passando pelas
¨Ramblas¨, obras de Gaudi e por monumentos que
recordam as Olimpíadas. Tarde livre. À noite faremos
um translado e assistiremos ao espetáculo A FONTE
MÁGICA de Montjuic, com seus ritmos de luzes, cores,
água e música, onde você disporá de tempo para
jantar nessa região.

PREÇOS POR PESSOA

ATLÂNTICO

03 QUI. Lourdes- Saint Bertrand de CommingesCarcassone- Andorra.Saída rumo à SAINT BERTRAND, povoado medieval
localizado no alto da montanha, onde destaca-se

04 SEX. Andorra- Montserrat- Barcelona.Tempo livre em ANDORRA, onde se poderá efetuar
compras ou passear. Após o horário do almoço, a
viagem segue à Catalunha. Paisagens de montanhas
nos levam até o impressionante local onde está o
Mosteiro de Montserrat, subida incluída em trem
de cremalheira para apreciar a vista. Tempo para
visitar o santuário e continuação até BARCELONA.
Chegada ao final da tarde.

27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
09

PENINSULA IBÉRICA

02 QUA. Amboise- Bordeaux- Lourdes.Seguiremos nosso trajeto rumo ao sul da França.
Atravessaremos terras de vinhedos. BORDEAUX,
tempo para almoçar e passear por esta cidade cujo
centro foi declarado Patrimônio da Humanidade.
Sugerimos que aproveite para conhecer o Porto
da Lua e a Catedral de Santo André (Cathédrale
Saint-André). Continuaremos rumo aos Pirineus.
LOURDES chegada prevista para o final da tarde.
Poderá assistir à procissão das velas (até final de
outubro) e visitar os lugares de culto. Jantar incluído
em seu hotel para todos os nossos viajantes!

sua grande catedral. Tempo para passear, antes
de seguir para CARCASSONE, cidade rodeada pelas
muralhas mais charmosas da Europa. Continuação
pela cordilheira dos Pirineus. Passagem por picos
frequentemente cobertos de neve e entrada no
pequeno país de ANDORRA. Jantar incluído.

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:

ECONÔMICA

Paris, Lourdes, Andorra e Barcelona
01 TER. París- Amboise.Translado ao centro de Paris. Hoje você poderá visitar opçãoalmente o Museu do Louvre e fazer um
passeio de barco pelo rio Sena e pelo Bairro Latino.
Posteriormente, tempo livre. Às 16h30 sairemos de
Paris rumo o Vale do Loire. AMBOISE, chegada prevista para o final da tarde, esta cidade localizada
junto ao rio Loire é conhecida porque nela morou e
morreu Leonardo da Vinci. Amboise também tem um
grande castelo e um bonito centro histórico composto por ruas estreitas.

MAIS INCLUIDO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

Carcassonne

ASIA E OCEANIA

AMBOISE 1

CENTRAL
ATÉ 15 DIAS

Fotografía: -Estibaliz Arias

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MAIS DE 15 DIAS

Burdeos

