
CIRCUITO IBÉRICO

1 5  d i a s  /  1 4  n o i t e s

1º dia – Madrid
Receção no Aeroporto e transfer para
o hotel. Tempo livre para os primeiros
contactos com a belíssima capital
espanhola, Madrid.
Jantar no hotel.

2º dia – Madrid
Pequeno-almoço no hotel e saída para
uma visita panorâmica da cidade de
Madrid, percorrendo os seus principais
bairros e monumentos: Plaza de
Espanha, com o monumento a
Cervantes; a Gran Vía; a Plaza de
Cibeles; o Paseo del Prado, com o seu
famoso museu; a antiga estação
ferroviária de Atocha, hoje decorada
com um belíssimo jardim tropical; o
Parque de El Retiro; a Plaza de Toros
de Las Ventas, a mais bela de
Espanha; o Paseo de la Castellana; a
Plaza de la Puerta del Sol; e a Plaza
de Oriente, com o Palácio Real, o
Teatro Real e a estátua de Filipe IV.
Durante a tarde visitaremos os
arredores de Madrid, o Real Mosteiro
de San Lorenzo de El Escorial e o
Valle de Los Caídos.
Jantar no hotel e alojamento.

3º dia – Madrid / Toledo / Aranjuez
/ Madrid
Após o pequeno-almoço no hotel,
excursão de meio dia à cidade
fortificada de Toledo, antiga capital de

Espanha, que alcançou o seu apogeu
nos séculos XIV e XV, e que é hoje
cidade-museu e Património Mundial da
UNESCO. Almoço em restaurante
local.
Durante a tarde, visita a Aranjuez,
romântico local onde foi construído o
Palácio Real de Carlos III. Regresso a
Madrid.
À noite, sugerimos um jantar com
espetáculo de bailado clássico
flamenco. (Opcional, não incluído)
Alojamento.

4º dia – Madrid / Zaragoza /
Barcelona
Pequeno-almoço no hotel, check out e
saída em comboio de alta velocidade –
AVE – com paragem em Zaragoza.
Tempo livre para uma visita à famosa
Basílica de Nuestra Señora del Pilar,
erguida no local onde Nossa Senhora
terá aparecido duas vezes ao Apóstolo
Santiago, e onde este mandou edificar
a primeira igreja que, mais tarde, foi
transformada numa imponente
basílica, cujo teto se encontra
decorado com frescos de Goya.
Almoço em restaurante local.
Continuação da viagem para
Barcelona em comboio de alta
velocidade – AVE. Chegada a
Barcelona.
Jantar no hotel e alojamento.
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5º dia – Barcelona
Pequeno-almoço no hotel.
Pela manhã, visita panorâmica da
capital catalã: o famoso Bairro Gótico,
o mais antigo da cidade, assim
chamado devido ao grande número de
construções góticas nele existentes;
Las Ramblas, a movimentada avenida
central da cidade; a Plaça de
Catalunya; Passeig de Gràcia; as
Casas Milà (La Pedrera) e Batlló,
obras primas de Gaudi; a Sagrada
Família, belo exemplar da arquitetura
modernista de Gaudi; o Parc de
Montjuic; e o Estádio Olímpico.
Restante do dia livre para continuar a
descobrir as belezas de Barcelona.
Sugerimos uma excursão opcional ao
Museu Picasso e ao Parc Guell, bonito
jardim situado na zona norte de
Barcelona, decorado por Gaudi e que
foi a sua obra mais colorida, hoje
também Património Mundial.
Esta noite, poderá participar em um
jantar gastronómico em restaurante
catalão, com breve passeio noturno.
Alojamento.

6º dia – Barcelona / Terragona /
Castellón de la Plana / Valência
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Início da viagem para Valência,
conhecida como a Cidade das Artes e
das Ciências.
Passagem por Terragona, património
mundial da UNESCO, e com grandes
tradições histórica e cultural. Faremos
um breve tour, passando por Castellón
De La Plana. Continuação da viagem
para Valência, onde faremos um breve
tour.
Jantar no hotel.

7º dia – Valência / Múrcia /
Granada
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Partida com destino a Granada, com
paragem em Múrcia para almoço.
Chegada e visita ao Palácio de
Alhambra, património da humanidade
pela UNESCO e joia da arquitetura
civil islâmica. Este palácio foi um dos
nomeados às Sete Novas Maravilhas
do Mundo. Recomendamos uma visita
à Catedral e à Capela Real onde estão
os restos mortais dos Reis Católicos.
Jantar no hotel.
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8º dia – Granada / Córdoba /
Sevilha
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Viagem para Córdoba, onde faremos
uma visita panorâmica da cidade e à
Mesquita-Catedral de Córdoba, outrora
a mais importante mesquita fora do
Mundo Islâmico, e agora Património da
Humanidade. Almoço num restaurante
local.
Continuação da viagem até Sevilha.
Chegada a Sevilha, a bela capital
andaluza, situada nas margens do Rio
Guadalquivir e outrora uma das
cidades mais ricas da Europa, devido
ao monopólio das trocas comerciais de
Espanha com o Novo Mundo.
À noite, possibilidade de assistir a um
típico espetáculo de flamenco.
(opcional, não incluído)
Jantar no hotel.

9º dia – Sevilha
Após o pequeno-almoço, visita à
cidade: Parque de María Luisa, onde
foram construídos vários edifícios para
a Exposição Ibero-Americana de 1929,
entre os quais a Praça de Espanha,
considerado o mais espetacular; a
Catedral de Santa Maria de Sede,
maior edifício gótico do mundo, onde
está o túmulo de Cristóvão Colombo

(entrada); a Giralda, antigo minarete da
mesquita, mais tarde transformado em
torre sineira da Catedral; o Alcazar,
antiga residência dos sultões de
Sevilha; e o fascinante bairro judeu de
Santa Cruz. Tarde livre.
Alojamento.

10º dia – Sevilha / Algarve
Pequeno-almoço no hotel, check out e
saída em direção a Portugal,
atravessando a ponte do rio Guadiana
e divisa dos dois países.
Começaremos por visitar Tavira e
Olhão, cidade conhecida como a
“Cidade Cubista” (na parte histórica da
cidade, as casa têm forma cúbica com
as tradicionais açoteias e chaminés
trabalhada). Embarque para um
passeio pela Ria Formosa, um dos
tesouros ecológicos do Algarve,
passando pelas Ilhas e terminando em
Faro. Almoço livre e tempo para visitar
a parte histórica da cidade.
Após a visita, continuação para
Albufeira, passando por Vilamoura,
famosa pela sua Marina e pelo Casino.
Jantar no hotel.
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11º dia – Albufeira / Sagres / Lagos
/ Portimão / Silves / Albufeira
Pequeno-almoço no hotel e saída em
direção ao Cabo de São Vicente, local
de passagem obrigatória do tráfego
marítimo do Oceano Atlântico para o
Mediterrâneo.
Paragem em Sagres e visita à escola
de Sagres, fundada pelo Infante D.
Henrique e que deu inico aos
Descobrimentos Portugueses.
Paragem em Lagos, cidade que foi um
importante porto comercial até ao
século XVI. Continuação para
Portimão e tempo livre para almoço.
Continuação para Silves, último reino
islâmico a ser conquistado em
Portugal, e visitas ao Castelo com a
Cisterna e à Sé.
Após a visita, iremos visitar uma
adega, para conhecer e provar os
vinhos que se produzem nesta região.
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

12º dia – Albufeira / Évora /
Monsaraz / Évora
Pequeno-almoço no hotel, check out e
saída em direção ao Alentejo.
Chegada a Évora, cidade considerada
Património Mundial da UNESCO, e
visita a pé pela parte histórica,
passando pelo Templo de Diana, Sé,
Praça do Giraldo e Igreja de São
Francisco, onde pode ser visitada a
Capela dos Ossos. Tempo livre para o
almoço.

De tarde, iremos visitar a vila de
Monsaraz, terminando a visita numa
das adegas da região para provarem
os famosos vinhos que ali se
produzem. Terminada a visita,
regresso a Évora.
Jantar no hotel e alojamento.

13º dia – Évora / Tomar / Fátima /
Óbidos / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel, check out e
saída em direção a Tomar.
Chegada a esta cidade outrora sede
das ordens religiosas dos Templários e
de Cristo. Visita ao Convento de
Cristo, construído entre os séculos XII
e XVIII, e onde se destaca a Janela
Manuelina da Sala do Capítulo e a
Charola. Terminada a visita,
continuação para Fátima. Tempo livre
para almoço. Visita a um dos
Santuários Marianos mais importantes
do Mundo.
A hora a determinar, continuação para
Óbidos e visita a esta Vila Medieval,
onde poderão passear pelas suas
ruas, visitar a Igreja de Santa Maria
com o fresco de Josefa de Óbidos e
saborear a famosa ginjinha.
Terminada a visita, seguiremos para
Lisboa. Jantar no hotel e alojamento.
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14º dia – Lisboa / Cabo da Roca / Cascais / Estoril / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita panorâmica em privado aos pontos
turísticos mais importantes da cidade: Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos,
etc....
Almoço livre.
À tarde, passeio à belíssima vila de Sintra e à sua bela Serra; ao famoso Cabo da
Roca, o ponto mais ocidental do Continente Europeu; à bonita vila de de Cascais
e à cosmopolita vila do Estoril, onde se pode encontrar o Casino Estoril, um dos
maiores da Europa. Regresso a Lisboa.
À noite, saída para jantar numa casa de fados.
Regresso ao hotel e alojamento.

15º dia – Lisboa
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Em hora a determinar localmente, transfer para o aeroporto.

Serviços Incluídos:

• 14 noites em hotéis 4* ou similar, em quarto duplo;
• Refeições (13 pequenos-almoços + 14 almoços + 14 jantares) ;
• Transporte moderno com motorista durante todo o itinerário;
• Tour leader durante todo o itinerário;
• Entradas: Catedral (Barcelona); Alhambra (Granada); Catedral, 

Alcazar (Sevilha); Escola Náutica Infante D. Henrique (Sagres).
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