
Charme Ibérico   
Descubra algumas das melhores atrações da Península 

Ibérica 

9 dias / 8 noites 



The Jewish Heritage of Portugal - 12 days 
Portugal e Espanha já foram duas das nações mais importantes do mundo, com 

a descoberta de rotas marítimas que ligavam o mundo inteiro. A sua cultura 

moldou o mundo e a história do nosso planeta. Este programa liga as duas 

capitais seguindo uma rota do sul que inclui algumas das cidades imperdíveis de 

Portugal e Espanha. 

A 

B 

C 

D 

Lisboa 

Sintra/ Cascais 

Évora 

Mérida 

E 

F 

Sevilha  

Madrid 
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Torre de Belém - Lisboa 

Mosteiro dos Jerónimos - Lisboa 

Receção no aeroporto. 

Transfer para o hotel e check in. 

Resto do dia livre. 

 

 

Alojamento: Hotel NH Campo Grande 4* ou similar. 

 

Dia 1 – Lisboa 

Dia 2 – Lisboa 

Pequeno-almoço no hotel. 

Tour de dia inteiro em Lisboa. Passeio panorâmico no 

centro de Lisboa, que inclui a Praça do Rossio, Terreiro 

do Paço,  visita  à Catedral de Lisboa e ao Castelo de 

São Jorge. 

Tempo livre para almoço. 

À tarde o tour vai até Belém para visitar o Mosteiro dos 

Jerónimos e a Torre de Belém, um dos símbolos da 

cidade do século XVI e Património Mundial da 

UNESCO. 
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Catedral de Lisboa  



Pequeno-almoço no hotel. 

Sintra é uma cidade mágica perto de Lisboa que vale a 

pena visitar pelo menos uma vez na sua vida.  

Visita ao Palácio Nacional da Pena, o monumento mais 

emblemático de Sintra, construído num dos pontos mais 

altos da região, rodeado por um parque natural de beleza 

inenarrável, seguido de uma visita ao centro da cidade, o 

local ideal para almoçar .  

À tarde, visita ao Farol do Cabo da Roca, situado no ponto 

mais ocidental da Europa continental e passagem pela 

deslumbrante cidade de Cascais, considerada a Riviera 

Francesa de Portugal.  

Regresso a Lisboa. 

Dia 3 – Lisboa / Sintra / Cascais / Lisboa 

Dia 4 – Lisboa / Évora 

Pequeno-almoço no hotel e check out. 

Viagem de comboio até Évora. Durante a manhã o grupo 

fará um tour pelo centro de Évora, incluindo a Capela 

dos Ossos, a Catedral e a Praça do Giraldo. 

Almoço livre. 

Após o almoço haverá uma visita à Fundação Eugénio 

de Almeida com prova de vinhos,  mais tarde regresso a 

Évora. 

Resto do dia livre. 

Alojamento: Vitória Stone Hotel 4* ou similar. 

Palácio Nacional da Pena - SIntra 
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Farol - Cabo da Roca  

Templo de Diana  - Évora 

Praça Giraldo - Évora 



Pequeno-almoço no hotel e check out. 

Viagem até Mérida, Património Mundial da UNESCO. 

Visita ao teatro romano e tour pelo centro da cidade. 

Paragem para almoço livre. 

Após o almoço, viagem até Sevilha e check in no hotel. 

Resto do dia livre. 

 

Alojamento: Hotel NH Sevilha Plaza de Armas 4* ou 

similar 

Dia 5 – Évora / Mérida / Sevilha 

Dia 6 – Sevilha 

Pequeno-almoço  no hotel. 

O dia começa com uma visita guiada a Sevilha para 

visitar a Catedral, a Giralda, o Alcazar e o bairro de 

Santa Cruz. 

Resto do dia livre. 
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Teatro Romano - Mérida 

Praça de Espanha—Sevilha 

Alcazar - Sevilha 

Sevilha 



Pequeno-almoço no hotel e check out. 

Manhã livre para explorar a cidade de Sevilha. 

Viagem de comboio para Madrid (AVE - comboio de alta 

velocidade) viagem de 3 horas. Na chegada, transfere 

para  hotel e check in. 

Resto da noite livre. 

 

Alojamento: Hotel NH Collection Madrid Colón 4* ou 

similar.  

Dia 7 – Sevilha / Madrid 

Dia 8 – Madrid 

Pequeno-almoço  no hotel. 

Madrid é uma das cidades mais vibrantes e sedutoras 

do mundo. De manhã o grupo irá fazer um tour 

panorâmico pela cidade. No final da manhã o autocarro 

deixará o grupo no centro para um passeio a pé para 

que possam visitar alguns dos pontos turísticos mais 

impressionantes da capital: a Plaza de Oriente, o bairro 

histórico incluindo a Plaza Mayor do século XVII, uma 

maravilhosa praça barroca com cafés pitorescos. 

Paragem para almoço livre. 

À tarde, visita ao Museu do Prado onde se encontram  

algumas das melhores obras de arte do mundo. 
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Estação Atocha - Madrid 

Catedral - Madrid 

Fonte de Cibeles - Madrid 



Pequeno-almoço no hotel e checkout. 

 

Transfere para o aeroporto de Madrid. 

Dia 9 – Madrid 
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• 8 noites nos hotéis mencionados em quarto duplo ou twin com pequeno-

almoço incluído 

• Transferes de e para Aeroporto e Estações de comboio 

• Viagem de Évora para Sevilha com transfere privado 

• Bilhetes de comboio (Intercidades) de Lisboa para Évora 

• Bilhetes de comboio (AVE) de Sevilha para Madrid 

• Todos os tours em  regular 

Incluído 
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Opcional 

• Espetáculo de Fado - Lisboa 

• Prova de Vinhos - Évora 

• Espetáculo de Flamenco- Sevilha 

Não Incluído 

• Pacotes de Tours Opcional 

• Taxas de Cidade 

• Voos & Visas  

• Quaisquer itens ou assuntos não mencionados como incluídos  
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Informação Útil  

Podemos fornecer programas personalizados e específicos de acordo com 

os seus pedidos de data, dependendo da disponibilidade dos hotéis. 

 

O programa pode ser estendido com pré e pós noites de acordo com os 

pedidos dos clientes. 

 

O programa pode ser também fornecido a grupos a partir de 10 pax. 

 

O check in nos hotéis é a partir das 15h00. Caso a hora de chegada não 

permita ainda o check in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem. 

 

O check out é até às 11h00, podendo no entanto guardar a bagagem no 

hotel até à hora do transfere. 

 




