Madrid, Festa de Sevilha e Tulipas da Holanda
Saída prevista: 14 de Abril de 2018
Visitando MADRID, SEVILHA, RONDA, MARBELLA, GRANADA, TOLEDO e AMSTERDAM.
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SALVADOR/MADRID: Apresentação no aeroporto para embarque com destino a
MADRID: Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.
MADRID: Café da manhã e saída para visita a cidade conhecendo os principais pontos de interesse
turístico tais como Gran Via, Praça de Espanha, Praça Cibeles, Parque do Retiro, Bairro de Salamanca,
Praça Colombo, etc. Tarde livre
MADRID/CORDOBA/SEVILHA: Café da manhã e saída em ônibus com destino a Cordoba, visita a famosa
Mesquita /Catedral e Bairro Juseu, continuação até Sevilha, chegada Jantar e traslado ao hotel.
SEVILHA: Café da manhã e saída para visita panorâmica da cidade conhecendo o Parque Maria Luisa,
Praça de Espanha, Bairro de Santa Cruz, etc. Tarde livre para opcional ao Alcazar. A Noite não deixe de
visitar a Festa de Sevilha para conhecer os costumes desta fervente cidade onde nasceu a dança
flamenca.
SEVILHA/RONDA/MARBELLA: Café da manhã e saída em direção a Ronda pela rota dos Povoados
Brancos. Chegada na Costa do Sol, jantar e hospedagem.
MARBELLA/GRANADA: Café da manhã e saída para Granada visita ao Impressionante conjunto
Monumental do Alhambra com seus belíssimos Palácios. Jantar e hospedagem.
GRANADA/TOLEDO/MADRID: Café da manhã e saída em direção a Toledo, chegada e visita a esta cidade
imperial, berço das civilizações, almoço e tempo livre para percorrer suas ruas. Chegada a Madrid no fim
da tarde e hospedagem.
MADRID: Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta cidade cheia de opções de compras ou para
visitar algum dos seus infinitos museus.
MADRID/AMSTERDAM: café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino a
Amsterdam, chegada e hospedagem.
AMSTERDAM: Café da manhã e saída para visita panorâmica da cidade conhecendo os canais, praça
Central, Praça dos Museus, etc. A tarde saída opcional para as cidades de Marken e Volendam duas
cidades de pescadores que mantem as suas tradições. Visitaremos as suas casas pitorescas e lojas de
souvenirs como assim também apreciaremos os famosos moinhos e tamancos de madeira.
Regressaremos a Amsterdam no fim da tarde, quando realizaremos um passeio de barco pela cidade de
Amsterdam e visitaremos o Bairro Vermelho.
AMSTERDAM: café da manhã e saída para conhecer os belos jardins de Keukenhoff onde se encontram
milhares de espécies de tulipas floridas. Regresso a Amsterdam a tarde.
AMSTERDAM/LISBOA/SALVADOR: café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino a
Madrid em conexão para o Brasil e fim dos nossos serviços.

Preços por pessoa:
PARTE TERRESTRE: EM DUPLO: € 2.340,00– Suplemento SINGLE: € 840,00
Forma de pagamento: 25% de entrada + saldo em 6 X nos cartões OU 9 X nos cheques
PARTE AÉREA: USD 1.276,00 + taxas de embarque.
Entrada de USD 255,00 + saldo em 10 X nos cartões de crédito.
Pacote inclui:
Hotéis de categoria turística Superior/Primeira.
Visitas mencionadas.
Café da manhã + 04 refeições.
Guia acompanhante do Brasil desde que o grupo tenha um mínimo de 20 participantes.
Seguro de viagem.
Informações e reservas:

