Sevilha e Aldeias Brancas
Arcos de la Frontera Zahara de la Sierra Setenil de las Bodegas Olivença

4 Dias: Pensão Completa + Bebidas
11 a 14 setembro

1 a 4 dezembro (feriado)

2022

1º Dia: Porto - Sevilha (Mairena del Aljarafe)
Porto - 07h30. Viagem em auto-estrada para o sudoeste da Andaluzia - pausas e almoço no percurso. Continuação para Sevilha,
airosa e bairrista, com um património que combina a herança árabe e a prosperidade pela descoberta do Novo Mundo. Instalação
no hotel (periferia). Jantar e alojamento.
2º Dia: Sevilha
Após o pequeno-almoço, visita guiada da capital andaluza: Torre de Ouro, Teatro Real Maestranza, Palácio San Telmo, Parque
Maria Luísa e conjunto monumental da Praça de Espanha, a impressionante Catedral de Santa Maria de la Sede, um dos maiores
templos góticos do mundo, construída sobre os restos de uma antiga mesquita (entrada incluída). Almoço. Tempo livre para
explorar uma cidade repleta de cultura, os becos e pátios do Bairro de Santa Cruz e margens do Guadalquivir… Regresso ao hotel
em hora a determinar. Jantar e alojamento.
3º Dia: Aldeias Brancas
Pequeno-almoço. Circuito à descoberta das Aldeias Brancas de montanha, imagem de uma Andaluzia tradicional - almoço no
percurso. Arcos de la Frontera, suspensa nas encostas do rio Guadalete: panorama da Praça Cabildo, Basílica Menor de Santa Maria
da Assunção, Palácio de Mayorazgo e as ruas apertadas de estilo árabe; Zahara de la Sierra entre o verde da albufeira de Zaharael-Gastor e a fortaleza: realce para a igreja de Santa Maria de la Mesa, Torre do Relógio e Capela de S. João de Latrão; Setenil de
las Bodegas, a mais original das aldeias brancas e a sua arquitetura incorporada nas formas rochosas da montanha - tempo para
apreciar uma povoação em tudo diferente, as ruas das Cuevas del Sol e Cuevas de la Sombra... Regresso ao hotel. Jantar e
alojamento.
4º Dia: Sevilha - Olivença - Porto
Após o pequeno-almoço, saída para Olivença, vila de influência portuguesa, visível na sua arquitetura de pormenor manuelino, a
muralha de D. Dinis e designação de ruas, sinais de disputada soberania… Breve panorama da cidadela, igrejas de Santa Maria do
Castelo e da Misericórdia, o exterior do antigo Palácio dos Duques de Cadaval, igreja da Madalena e Praça de Espanha. Almoço em
Elvas. Prosseguimento em auto-estrada de regresso ao Porto (pausas em trânsito) - chegada prevista às 21h00.

Preço por Pessoa
Suplemento Single

525 €
75 €

Inclui: viagem em autocarro de turismo; alojamento em hotel de 4* (quartos duplos); pensão completa + bebidas (1/4 vinho/água); visita
guiada de Sevilha + entrada na catedral; restantes visitas mencionadas; acompanhamento de representante Destinos Ilimitados; taxas
hoteleiras; serviço; IVA, Seguro Multiviagens.
Exclui: extras pessoais.
Obs.:
programa sujeito a nº mínimo de participantes, bem como ao cumprimento das regras de higiene e segurança em contexto sanitário –
uso de máscara em transporte coletivo de passageiros.
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