1º Dia – LOCAIS DE ORIGEM / CÓRDOBA
PC
Partida em hora e locar a indicar, seguimos por Badajoz, pequena paragem
durante o percurso para pequeno-almoço livre. Continuamos por Azuaga e
Córdoba. Almoço. De tarde visita com guia local ao centro histórico da cidade
de Córdoba, de onde se destaca a judiaria e a famosa Mesquita de Córdoba
uma das principais heranças islâmicas no ocidente com entrada incluída. No
final das visitas resto de tarde livre, jantar e alojamento no hotel.
2º Dia – CÓRDOBA / GRANADA
PC
Pequeno-almoço no hotel, de manhã seguimos por Castro del Rio, Alcaudete
e Granada, após a chegada almoço. De tarde visita ao centro de Granada de
onde se destaca a Catedral, a Capela Real, Bairro da Albaceria, etc. No final
da visita, resto da tarde livre. Jantar e alojamento no hotel. À noite
possibilidade de visita facultativa a uma casa de espetáculos onde poderá
conhecer o mais tradicional flamenco de Espanha.
3º Dia – GRANADA
PC
Pequeno-almoço no hotel, de manhã visita com guia local aos famosos
Palácios de Alhambra e jardins do Generalife, um dos monumentos mais
visitados de Espanha com uma riqueza histórico-monumental única. Almoço.
De tarde continuação das visitas a Granada, visita à Cartuxa com entrada
incluída e à Igreja de São João de Deus. Jantar e alojamento no hotel.
4º Dia – GRANADA / LOCAIS DE ORIGEM
MP
Pequeno-almoço no hotel, seguimos à descoberta dos bairros Sacromonte e
Albaycin, bairros mais pitorescos da cidade, pela paisagem e pelas suas
casas trogloditas, instaladas em grutas caiadas que servem de habitação, e
que se tornaram um dos locais turísticos mais célebres de Granada. No final
das visitas almoço. De tarde regresso por Sevilha, Badajoz e locais de fim de
viagem.
FIM DE VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS

Preço por Pessoa
em Quarto Duplo:

445€
Suplemento Single 110€
O preço inclui:
- Viagem em Autocarro de Grande
Turismo;
- Pensão Completa (desde o almoço
do primeiro dia ao almoço do último
dia);
- Bebidas às refeições (água e vinho);
- Alojamento em hotel de 4*;
- Visita com guia local em Córdoba e
Granada;
- Entrada na Mesquita de Córdoba,
Cartuxa de Granada, Igreja de São
João de Deus e nos Palácios de
Alhambra
- Acompanhamento por um delegado
da agência;
- Seguro de viagem
(Apólice n.º 0PT1700SI03710920);
- Taxas de turismo e IVA;
Não inclui:
- Entradas em monumentos não
indicados como incluídos:
-Despesas de carácter pessoal.
Mínimo de 25 participantes

