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DIA 1 - PORTO
Chegada ao aeroporto do Porto e traslado privado 
para o hotel. Pernoite no Porto. 

DIA 2 -  PORTO
Café da manhã no hotel. Partida para uma viagem de 
um dia completo no Porto. A estação de São Bento, 
com átrio coberto com telhas, é um ponto de partida 
ideal. Próximo a Catedral, cujo distrito oferece vista do 
rio e das casas em cascata. De lá, descemos escadas 
medievais e ruas em direção a Ribeira. Vale a pena 
ficar um pouco para ter um gostinho da atmosfera. 
Antes do almoço, faremos um cruzeiro de 50 minutos 
pelo Douro. À tarde, visitaremos o Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves. Retorno ao hotel.

DIA 3 - PORTO 
Café da manhã no hotel. Nós iremos em direção a 
Guimarães, a cidade designada como o “Berço de 
Portugal”. Uma cidade cheia de história e beleza, 
classificada como Patrimônio Mundial da UNESCO. 
Continuamos em direção ao Peso da Régua. Localizada 
ao longo do rio Douro, esta cidade teve um papel 
preponderante na produção e comercialização do 
Vinho do Porto. Em seguida, visitaremos uma vinícola 
para degustação de vinhos. Regresso ao Porto.

DIA 4 - PORTO | FATIMA 
Café da manhã no hotel e check-out. Partida para 
Aveiro, a “Veneza de Portugal”. Nós continuamos para 
a cidade Coimbra, cuja área histórica da universidade 
é Patrimônio da Humanidade. Nós continuamos a 
Fátima, lugar de fé e centro de peregrinação mundial.

DÍA 5  -  FÁTIMA | LISBOA 
Café da manhã no hotel e check-out. Saída para a 
encantadora vila de Óbidos. Viaje no tempo nesta 
cidade murada medieval e admire as igrejas góticas. 
Continue para Lisboa.

DÍA 6  -  LISBOA
Café da manhã no hotel. Partida para Sintra, cidade 
medieval herança da UNESCO. Visita ao Romântico 
Palácio Nacional da Pena. Tempo livre para almoçar. 
Continuamos em direção a Belém, onde foram erguidos 
monumentos referentes ao tempo da Descoberta 
Marítima nos séculos XV e XVI, como a Torre de Belém, 

o Monumento aos Descobrimentos e o Mosteiro dos 
Jerónimos. Visita ao Museu de Carros, que contém 
uma das mais importantes e coleções ricas de carros 
em todo o mundo. Retorno ao hotel.

DIA 7 -  LISBOA | ÉVORA 
Café da manhã no hotel e check-out. Nós partimos para 
descubrir a encantadora cidade murada medieval de 
Évora erigindo no meio das belas planícies alentejanas. 
Aproveite a oportunidade de visitar o Templo romano 
do século 3 dC, a catedral romano gótica (Sede de 
Évora) e a Igreja de São Francisco, cuja principal 
atração é a Capela dos Ossos. Check-in no hotel.

DIA 8 - ÉVORA | SEVILLA 
Café da manhã no hotel e check-out. Partida para 
Sevilha. Às margens do rio Guadalquivir, Sevilha tem 
uma rica herança árabe. A capital da Andaluzia exala 
alegria e emoção nas ruas e praças que compõem o 
seu centro histórico, abrindo uma interessante coleção 
de edifícios do patrimônio mundial da UNESCO e 
bairros populares como Triana e a Macarena. Check-
in no hotel.

DIA 9 - SEVILLA |  CORDOBA 
Café da manhã no hotel e check-out. Partida para 
Ronda. A cidade velha, com suas reminiscências 
árabes e sua tradição medieval, estende-se ao sul 
de Guadalevín. Continuação para Córdoba. Esta 
cidade antiga é um legado vivo das muitas culturas 
que são estabelecidas ao longo da história. Ao passar 
pelo antigo bairro de Córdoba estamos descobrindo 
um belo conjunto de ruas brancas, praças e pátios 
organizado em torno da Mesquita-Catedral. Noite 
em Córdoba.

DIA 10 - SEVILLA | MADRID 
Café da manhã no hotel e check-out. Transferência 
privada do hotel para a estação de trem. Partida de 
trem de Córdoba para Madri. Chegada em Madri 
e traslado privado para o hotel. Resto do dia livre. 
Noite em Madri.

DIA 11 - MADRID 
Café da manhã no hotel. De manhã passeio em 
Madri. Deixe-se surpreender pelos lugares históricos 
e contemporâneo e pelo estilo de vida dinâmico e 

vibrante dos madrileños. À tarde, partida para a 
bela cidade-museu de Toledo, declarada Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Toledo é chamada 
“Cidade das Três Culturas” porque serviu como lar para 
cristãos, muçulmanos e judeus. Em Toledo, Mesquita del 
Cristo de la Luz, a Catedral, a Igreja de Santo Tomás 
e a sinagoga de Santa María la Blanca. Regresso 
a Madrid

DIA 12 - MADRID | BARCELONA 
Café da manhã no hotel e check-out. Transferência 
privada do hotel para a estação de trem. Partida de 
trem de Madri a Barcelona. Chegada em Barcelona 
e transfer privado para o hotel. Resto do dia livre.

DIA 13 - BARCELONA
Café da manhã no hotel. Tour panorâmico de 
Barcelona, capital da Catalunha, uma cidade 
mediterrânea cosmopolita que incorpora 
características em seu entorno vestígios romanos 
urbanos, bairros medievais e exemplos mais belos 
de modernismo e edifícios de vanguarda do século 
XX. Visita à imponente cidade Catedral da Sagrada 
Família. Na tarde, continuamos no Montserrat, uma 
montanha de formas pedras únicas e cinzentas. Volte 
para o hotel. 
 
DIA 14 - BARCELONA
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado privado 
do hotel para o aeroporto de Barcelona. 

CÓD: A G P O 07

TESOUROS IBÉRICOS

13 NOITES

LISBOA

ESTILO DE VIAGEM  | 

ÉVORA

SEVILLA

MADRID

BARCELONAPORTO

CIDADE

PORTO HF Tuela Porto Hotel Vi la Galé Porto Pestana Vintage Porto

FÁTIMA Hotel Coração de Fát ima Hotel Est rela de Fát ima Hotel Est rela de Fát ima

LISBOA Hotel Roma Hotel Mundial Tivol i  Avenida L iberdade

ÉVORA Stay Hotel Évora Centro M’Ar de Ar Muralhas Convento do Espinheiro

SEVILLA H10 Corregidor Bout ique Hotel Hotel  Bécquer
Hospes Las Casas del Rey de 

Baeza

MADRID Pet i t  Palace Cl íper Gran Vía Hotel Catalonia Gran Vía Hospes Puerta de Alcalá

BARCELONA NH Barcelona Centro Hotel Pet i t  Palace Boquería Garden Ohla Barcelona Hotel

TOUR PRIVATIVO |A PARTIR DE EUR 5.767 EUR 6.140 EUR 6.734

IMPERDÍVEL

• Conhecer a coleção de edifícios patrimônios da 
humanidade da UNESCO e bairros populares 
de Sevilha;

• Tirar fotos olhando a bela paisagem de 
Montserrat, em Barcelona.

 PORTO | FÁTIMA | LISBOA | ÉVORA | SEVILLA | MADRID | BARCELONA

FÁTIMA

SAÍDAS: Diárias

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos.

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em euros.

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio.

• Acomodação sujeito a disponibilidade.  

SERVIÇOS INCLUÍDOS (TOUR PRIVATIVO)
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares

• Todos os traslados privados

• Refeições: Café da manhã 

• passeios privados com guias locais em português ou espanhol

• Bilhetes de trem Sevilha x Madrid e Madrid x Barcelona na primeira classe

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; gorjetas; Seguro

• Atividades opcionais

• Taxa de acomodação em Lisboa a ser paga diretamente no hotel (1 euro 

por pessoa por noite)

• Taxa de alojamento no Porto a ser paga diretamente no hotel (2 euros 

por pessoa por noite)

• Taxa de acomodação de Barcelona a ser paga diretamente no hotel (1.10 

euros por pessoa por noite)


