R E F. A4L

4 días
468€
DESDE

3 m.p.

Córdoba

Datas de iniço
Segundas
De 03/04/2017 a 31/03/2018

Hoteis previstos
CIDADE/HOTEL
SEVILHA
Catalonia Santa Justa ***
Meliá Lebreros ****
Granada
Los Angeles ***
Meliá Granada ****

CAT.
T
A
T
A

Granada

O preço inclui
• Transporte em ônibus privado com
guia acompanhante
• Alojamento nos hotéis indicados
ou similares
• Café da manhã diario e 3 jantares.
• Visitas em Córdoba, Sevilha, Granada (Alhambra e Generalife) e
Toledo
• Seguro turístico
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Andaluzia com Toledo
Dia 01 (Segunda) - Madrid Córdoba - Sevilha
Partida desde o nosso terminal às 08:30
hrs. em direção a sul pela terra de Dom
Quixote de La Mancha. Breve paragem
na venda típica de Dom Quixote em
Puerto Lapice. Através do passeio
natural de “Despeñaperros” chegamos
a Andaluzia, região com uma enorme
herança de um passado esplendoroso.
Chegada a Córdoba. Visita à sua
impressionante Mesquita/Catedral
que ajuda a relaxar a mente e ânimo ao
passearmos através das ruas estreitas
do Bairro Judeu. Pela tarde, depois
do percurso de umas duas horas,
chegamos a Sevilha.
Jantar e alojamento
Dia 02 (Terça) - Sevilha
Café da manhã. Pela manhã visita
monumental e panorâmica da cidade
com a Catedral desde seu exterior, a
segunda maior do mundo católico
depois de S. Pedro em Roma, o típico
Bairro de Santa Cruz, cenário natural
de “Carmen”, bem como o lugar onde
se desenvolveu o mito de “Don Juan”,
o Parque de Maria Luisa e Praça de
Espanha. Tarde livre para descobrir
diferentes perspetivas e sabores
específicos desta cidade ativa plena
de luz. Jantar e alojamento. Visita
opcional de um espetáculo Flamenco.
Dia 03 (Quarta) - Sevilha - Granada
Café da manhã e partida com direção
à este pela rota do Califado até ao
coração da Andaluzia observando um
sem fim de oliveiras. Chegada a Granada
e sua incrível entorno monumental,

Madrid
Toledo

Córdoba

SEVILHA 2

1

último bastião do Reino de Granada
até 1492. Visita ao mundialmente
conhecido conjunto da Alhambra
e dos Jardins de Generalife, fontes,
jardins, pátios que com suas vistas
e sons, inspiraram autores como W.
Irving em seus “Contos da Alhambra”.
Jantar e alojamento. Pela noite,
opcionalmente, espetáculo de Zambra
Flamenca no bairro do Sacromonte.
Dia 04 (Quinta) - Granada - Toledo
- Madrid
Café da manhã e partida rumo a norte
onde se eleva, sob o céu de Castilha e

Granada

rodeada pelo rio Tejo, a impressionante
cidade Imperial de Toledo (Patrimônio
da Humanidade e berço de civilizações)
onde conviveram as três culturas;
cristiãos, muçulmanos e judeus. Extrato
da arte, história e espiritualidade do
país toda a cidade é um Monumento
Nacional. Breve visita guiada desta
histórica cidade, passeando pela sua
zona antiga através de suas ruas
estreitas. A seguir visitaremos uma
fábrica para presenciar a técnica
do Damascene (incrustação de metais
preciosos em aço). Continuação até
Madrid e fim dos nossos serviços.
Cat. Superior “T”

Cat. Superior Plus “A”

Preços por pessoa em Euros

Dbl

S. Sgl

Dbl

Percurso completo Mad/Mad (4 Dias)
Supl. Partidas Jul, Ago, Set e Out
Supl. Partidas 10/Abr, 01/Mai
Supl. Partida 26/Mar (2018)

468

105

488

20
80
80

S. Sgl
200
25
100
100

