PALÁCIO DE ALHAMBRA, GRANADA

PREÇO POR PESSOA
Em Quarto Duplo:

345€
Suplemento Quarto Individual:
Cr i anç a a té 11 an os c/ 2 a dul tos :

3 DIAS / 2 NOITES DE ALOJAMENTO
DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022

PROGRAMA:
1º DIA: LOCAL DE ORIGEM, CÓRDOBA, GRANADA - PC
Em horário a determinar, partida dos pontos de origem em autocarro de turismo com
destino à Córdoba. Pequeno-almoço livre no percurso (não incluído). Almoço em
restaurante. Pela tarde, visita ao centro histórico e Mesquita-Catedral de Córdoba
(entrada incluída). Panorâmica do rio Guadalquivir que banha a cidade e onde
decorrem manifestações de arte contemporânea. Partida entre extensos olivais por
Baena com destino a Granada. Jantar em restaurante. Alojamento no Hotel Macià
Real de La Alhambra 4* ou similar.
2º DIA: GRANADA - PC
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, visita ao imponente "castelo vermelho" o
Alhambra (entrada incluída), uma das mais notáveis construções alguma vez
realizadas pelo homem. Os Palácios Nazaris do Séc XIV, os Jardins do Generalife do
Séc. XIV, a Alcazaba do Séc. IX e o Palácio Carlos V (local digno de um Imperador)
formam um conjunto esplendoroso. Almoço em restaurante. Pela tarde, visita ao
centro histórico e Catedral e Capela Real de Granada (entrada incluída). Tempo
livre para compras e visitas de carácter pessoal. Regresso ao hotel. Em horário a
combinar, saída para assistir ao Show de Flamenco nas Cuevas com transporte e
bebida incluída. Alojamento.

50€
270€

O PREÇO INCLUI:
✓ Circuito em autocarro de turismo de acordo com o
programa;
✓ Estadia de 2 noites no hotel mencionado ou similar;
✓ Pensão Completa, desde o almoço do 1º dia ao
almoço do último dia (3 almoços e 2 jantares);
✓ Entrada na Mesquita-Catedral de Córdoba;
✓ Entrada no Alhambra e Jardins de Generalife de
Granada;
✓ Entrada na Catedral e Capela Real de Granada;
✓ Espectáculo de Flamenco nas Cuevas de Granada;
✓ Guias locais falando Espanhol ou Português nas visitas
em Córdoba e Granada;
✓ Acompanhamento por um representante da Agência;
✓ Serviço de rádio-guias, de acordo com o programa;
✓ Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
✓ Seguro Multiviagens (assistência em viagem) –
Contudo, temos à sua disposição um seguro de viagem com
melhores capitais e coberturas. Solicite mais informação
junto do seu agente viagens.
O PREÇO NÃO INCLUI:
✓ Bebidas ás refeições;
✓ Entrada em Museus/Monumentos, excepto os indicados
no programa;
✓ Opcionais, extras de carácter pessoal e tudo o que não
estiver devidamente especificado em “O PREÇO INCLUI”;
✓ Testes à Covid-19 no caso de ser necessário e exigido
pelas entidades locais, na altura de realização da viagem.
NOTAS:
✓ O cumprimento deste programa está sujeito a eventuais
regras e condicionamentos por causa da pandemia Covid 19.
✓ Respeitaremos as regras em vigor e impostas por cada
país ou região a visitar.
✓ A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR ou
outro, negativo à Covid 19, não poderá ser considerado
motivo de cancelamento sem custos por parte dos
participantes.
✓ A Agência reserva o direito de alterar a ordem das visitas
em benefício dos clientes.
✓ Os preços poderão sofrer ajustes, mediante as
alterações à lei relativa à lotação dos autocarros.

PARTIDA SUJEITA A UM MÍNIMO DE
45 PARTICIPANTES

3º DIA: GRANADA, SERRA NEVADA, LOCAL DE ORIGEM - MP
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Serra Nevada onde teremos tempo livre para
explorar as fantásticas atracões do local e ver as suas lindíssimas paisagens. Regresso
a Granada para almoço em restaurante. Em horário a determinar, início da viagem de
regresso aos pontos de origem, na certeza de termos passado momentos únicos e
inesquecíveis com a QUEBRATOUR!
FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS
QUEBRATOUR VIAGENS E TURISMO, LDA
WWW.QUEBRATOUR.COM
RNAVT 6671
Rua Visconde da Luz, 56
MATRICULADA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE COIMBRA, SOB O NIPC 513 856 358
3000-414 Coimbra - Portugal
Telf. +351 239 091 335 - Telm.: +351 911 710 390 - E-mail: info@quebratour.com

MESQUITA-CATEDRAL, CÓRDOBA

