
     
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Preço por pesso 

 

Sevilha Granada Córdoba 

    25 a 28 ABRIL 2019 

1º. Dia – GUIMARÃES / Vila Viçosa / SEVILHA 

Partida às 06h30 do Largo República do Brasil (Campo da Feira), em direcção ao Alentejo, com paragem para o pequeno-almoço-
livre durante o percurso. Em Vila Viçosa “degustamos” um Almoço buffet no Restaurante Típico “O Alqueva”. Continuação da 
viagem através da característica paisagem alentejana onde as suas planícies doiradas são pontilhadas por sobreiros, oliveiras e 
rebanhos de ovelhas. Após entrar em terras de Espanha e atravessando a parte mais ocidental da Andaluzia, chegamos a Sevilha, 
a vaidosa capital da Andaluzia que vive ao ritmo do sol, do Flamenco e das castanholas. Instalação em hotel (4*). Situado em zona 
periférica da cidade. Jantar e alojamento. 
 

2º. Dia – SEVILHA / GRANADA 

Pequeno-almoço buffet no hotel seguido da visita, com guia local, a esta cidade Património da Humanidade pela UNESCO: a Torre 
del Oro, o “paseo” de Cristóvão Colombo no qual encontramos a “Mastreanza”, praça de Touros de triunfos indescritíveis, o gracioso 
bairro de Santa Cruz onde se encontrava a antiga judiaria, a impressionante catedral, terceira maior do mundo, dominada pela torre 
sineira “La Giralda” (entrada incluída), o Parque Maria Luísa e a Praça de Espanha. Almoço buffet em Sevilha. De tarde seguimos 
para sudeste, atravessando a maior região produtora de azeite e uma verdadeira manta de retalhos “de olivais a perder de vista”, 
que contribuíram desde sempre para o sustento económico da região. Chegada a Granada. Breve visita da cidade situada aos pés 
da Sierra Nevada, o último bastião da civilização árabe na Europa, tendo sido conquistada pelos reis católicos Fernando de Aragão 
e Isabel de Castela em 1492. Instalação em hotel (4*). Jantar buffet e alojamento. 
 

3º. Dia – GRANADA / CÓRDOBA 

Pequeno-almoço e Almoço buffet no hotel. Visita com guia local ao Palácio do Alhambra (Património da Humanidade), o mais 
importante testemunho da civilização árabe em toda a Europa. Este complexo de edifícios civis, religiosos e militares ladeados por 
belíssimos jardins é o monumento mais visitado de Espanha e representa todo o esplendor do último califado árabe. Para eles, 
Granada “era uma taça de prata coberta de esmeraldas e pedras preciosas“ e o Alhambra foi sem dúvida o seu diamante mais 
valioso (*).  De tarde, viajando entre olivais, chegamos a Córdoba. Classificada Património da Humanidade pela UNESCO, a cidade 
chegou a albergar meio milhão de habitantes no tempo dos califas do Ocidente. A tarde será dedicada à visita guiada ao núcleo 
histórico de Córdoba onde judeus, cristãos e muçulmanos conviveram pacificamente durante vários séculos, Os habitantes de hoje 
preservam sabiamente o labirinto das ruelas, pátios e recantos onde o perfume de laranjeiras e jasmins é um desafio aos sentidos 
dos visitantes. A visita do arco da cidade, a Mesquita-Catedral (incluída), é obrigatória, e o seu interior é deveras singular pela 
floresta de colunas que nos transporta para um oásis repleto de palmeiras. Instalação em hotel (4*) situado em zona periférica da 
cidade. Jantar e alojamento. 
 

4º. Dia – CÓRDOBA / Tavira / GUIMARÃES 

Pequeno-almoço bufett no hotel. Partida directamente para Tavira. Almoço buffet de despedida. Em hora a combina localmente 
damos início à viagem de regresso, por Ourique, Alcácer do Sal, Santarém, até Guimarães. Chegada prevista às 21h30. FIM DOS 
NOSSOS SERVIÇOS .             

               
               
               
               
               
               
               

CONTINUA 

4 Dias 

435,00€ 



Rua da Rainha, 40 – r/c   4800-431 Guimarães 
Telf. 253 554 504/5     Fax. 253 547 222   Tlm. 967 607 975 

                                email: geral@guimaraesviagens.com 
website: www.guimaraesviagens.com 

            RNAVT 2670  -  Grupo GEA 
 

 

Preço por pessoa em quarto duplo     (mínimo 40 participantes) ……………………… 435,00€ 
Suplemento quarto individual ……………………………………………………………… .    90,00€  
 
 

O programa inclui: 

- Viagem em autocarro de grande turismo 
- 3 Noites de alojamento em hotéis de 4**** 
- 3 Pequenos-almoços “buffet” 
- 4 Almoços e 3 Jantares, distribuídos por restaurantes e hotéis com gastronomia local 
- Bebidas de acompanhamento às refeições (água e vinho da casa) 
- Visita com guia local a Sevilha, Granada e Córdoba 
- Entradas na Catedral de Sevilha, Palácio de Alhambra (Granada) e Catedral-Mesquita (Córdoba) 
- Todas as visitas mencionadas no programa como incluídas 
- Acompanhamento e assistência durante toda a viagem 
- Seguro Multiviagens 
- IVA à taxa em vigor 
 

       Não inclui: 

       - Pequeno-almoço no 1º. Dia   
       - Extras de carácter pessoal 
       - Entradas em monumento e palácios fora do programa 
       - Visitas opcionais 
       - Serviço de bagageiros 
       - Outros serviços não mencionados, expressamente como incluídos 

          Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido 
          (*)  Neste dia a ordem das visitas poderá ser invertida e sempre que não se puder garantir a visita ao Alhambra, a visita será substituída pelos 

              seus jardins, Parque de Cármen de los Mártires e a Catedral. 
 
 

          INSCRIÇÃO : 100,00€ por pessoa com a confirmação da reserva. RESTANTE PAGAMENTO: 15 dias antes     
           do início da viagem. 
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