PORTUGAL / ANDALUZIA ESPANHA
/ COSTA DO SOL E MARROCOS
Lisboa / Óbidos / Leiria / Fátima / Sevilla / Córdoba / Granada / Ronda /
Marbella / Algeciras / Fez / Beni Mellal / Marraquexe / Essaouira / Casablanca

09 a 26 de Maio de 2020
Programação:
(09/05 – Sábado) NATAL / LISBOA - Às 21:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional
Governador Aluízio Alves
1° DIA (10/05 – Domingo) LISBOA - Embarque às 00:10hs no voo TAP TP 0004 com destino à
Lisboa – Portugal. Previsão de chegada às 11:20hs. Recepção, trâmites de imigração e traslado ao
hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Tarde livre para descanso e
atividades independentes. Pernoite.
2° DIA (11/05 – Segunda-feira) LISBOA - Às 08:00hs, após o café da manhã, saída para city tour
panorâmico na cidade de LISBOA conhecendo a Basílica da Estrela, Museu do Automóvel, o
Mosteiro dos Jerônimos, Torre de Belém, Rua Marquês de Pombal, Ponte sobre o Rio Tejo, Praça do
Comércio, Censo da Descoberta e Castelo de São Jorge. Programação noturna: Sugerimos ao grupo
Show de Fado com jantar (Opcional não incluso no pacote).
3° DIA (12/05 – Terça-feira) LISBOA / ÓBIDOS / LEIRIA - Às 08:00hs, após o café da manhã, saída
para Óbidos (vila medieval) com visita à igreja de Santa Maria. Em seguida, prosseguiremos viagem
à Leiria onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria
turística. Pernoite
4° DIA (13/05 – Quarta-feira) LEIRIA / FÁTIMA - Após café-da-manhã, saída para dia livre onde
participaremos das atividades religiosas na cidade de Fátima (local das aparições, em 1917, de
Nossa Senhora aos três pastorinhos), hoje local de peregrinação mundial. Visita ao Santuário e à
Capelinha das Aparições, onde se encontram os túmulos de Francisco, Jacinta e Lúcia. Retorno ao
Hotel Ibis Leira no final da tarde. Pernoite
5° DIA (14/05 – Quinta-feira) LEIRIA / LISBOA / SEVILLA - Após café-da-manhã, acerto de extras
no e saída com destino ao Aeroporto de Lisboa onde embarcaremos às 12:10hs no voo TAP TP
1102 com destino à Sevilla. Previsão de chegada às 14:20hs. Recepção, tramites de imigração e
traslado ao hotel categoria turística em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
6° DIA (15/05 – Sexta-feira) SEVILLA - Após café da manhã, saída para city-tour na cidade andaluz
de SEVILLA conhecendo seus principais monumentos como: a Torre de Ouro, Parque Maria Luiza, a
Maestranza, a Catedral, a Giralda, o Bairro de Santa Cruz, entre outros.
7° DIA (16/05 – Sábado) SEVILLA / CORDOBA / GRANADA - Após o café da manhã, saída em
ônibus com destino à CORDOBA onde visitaremos sua famosa mesquita. Após almoço, seguiremos
viagem até a cidade de GRANADA. À noite sugerimos ao grupo visita ao típico Bairro de Albaicín
para viver o ambiente da terra andaluz, com sua música e seus bons vinhos. Pernoite
8° DIA (17/05 – Domingo) GRANADA - Após o café da manhã, saída para visitarmos o Magnífico
Forte de Alhambra e os Jardins de Generalife com sua esplendorosa arquitetura, morada do último
sultão islâmico na Peninsula. Restante do dia livre. Pernoite
9° DIA (18/05 – Segunda-feira) GRANADA / RONDA / MARBELLA - Após o café da manhã, saída
para Ronda. Ao chegarmos em Ronda conheceremos a Praça das Touradas, considerada o berço
das touradas modernas – e visitaremos o Museu Taurino, que se encontra abaixo das escadas das
arquibancadas e seu acervo, é dedicado ao mundo dos touros e dos cavalos da Real Maestranza.
No Museu contém os trajes dos toureiros mais importantes dos últimos 2 séculos, coleção de armas

usadas nas guerras espanholas, pinturas, gravuras (incluindo uma edição da
série Tauromaquia de Goya), livros e vários objetos, estão bem ordenados, expostos e
explicados. Por último, e mais chocante, conheceremos as armas usadas para matar os
touros. Após visita, seguiremos a Marbella onde faremos acomodação em aptos duplos e
triplos (Conforme reserva). Pernoite
10° DIA (19/05 – Terça-feira) MARBELLA / ALGECIRAS / FEZ - Após o café da manhã, saída para
Algeciras, onde embarcaremos em Ferry para atravessarmos o Canal de Gibraltar e chegarmos ao
Marrocos. Em seguida, continuaremos viagem até Fez – parada em nossa rota - onde faremos
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em Hotel categoria Turística. Pernoite
11° DIA (20/05 – Quarta-feira) FEZ - Após café da manhã visitaremos umas das mais belas cidades
imperiais. Faremos passeio pelo bairro cristão e judeu, conheceremos o palácio real, a Gran Medina
de Fez (Declarado pela UNESCO como patrimônio da humanidade), a primeira universidade do
mundo ocidental, a fonte Nejarine e o Bairro dos Curtidores. Retorno para o Hotel no fim da tarde.
12° DIA (21/05 – Quinta-feira) FEZ / BENI MELLAL / MARRAQUEXE - Após café da manhã, saída
em viagem com destino à Marraquexe, atravessando a região do atlas, passando pelas aldeias
berberes de Immouzeur de Kandar e Ifrane, passando por Beni Mellal até chegarmos a Marraquexe
para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva).
13° DIA (22/05 – Sexta-feira) MARRAQUEXE - Após café da manhã, saída visita panorâmica com
destaque para o símbolo da cidade; a Koutoubia e túmulos saadianas, o Palácio da Bahia, e por fim o
centro vital da cidade com sua belíssima Praça Dejna El Fina. Retorno ao hotel no final do passeio.
14° DIA (23/05 – Sábado) MARRAQUEXE / ESSAOUIRA (Passeio Opcional) - Dia livre para
atividades independentes. Sugerimos ao grupo, passeio opcional à ESSAOUIRA com saída em carro
4x4 para visitarmos essa cidade costeira, localizada a 190km de Marraquexe, onde teremos
oportunidade de conhecer sua charmosa Medina e Souks repletos de artesanatos marroquinos e
esculturas em cedro. No caminho, assistiremos o Show das cabras escalando as arvores de Argan.
15° DIA (24/05 – Domingo) MARRAQUEXE / CASABLANCA - Após café da manhã sairemos em
viagem de MARRAKECH para a maior e mais moderna cidade do Marrocos: CASABLANCA, a capital
econômica do país. Na oportunidade faremos city tour panorâmico e visita opcional a Mesquita
Hassan II, superada em tamanho apenas por Meca. Pernoite
16° DIA (25/05 – Segunda-feira) CASABLANCA - Dia livre para atividades independentes. Pernoite
17° DIA (26/05 – Terça-feira) CASABLANCA / LISBOA / NATAL - Às 12:00hs acerto de extras no
hotel e traslado com destino ao Aeroporto para embarque às 15:10hs em vôo TAP 1443 (Casablanca
/ Lisboa) com previsão de chegada às 17:00hs. Tempo em conexão e reembarque às 18:10hs no
voo TAP TP 005 com destino à Natal (RN). Previsão de chegada às 21:50hs. FIM DOS NOSSOS
SERVIÇOS.


NOSSO PACOTE INCLUI:






Hospedagem nos Hotéis com café
da manhã;
Traslados de chegada e saída
conforme o programa;
Ônibus ou micro de Luxo para
trechos rodoviários;
Guia
Acompanhante;
(Língua
Hispânica)
Seguro viagem;

Visita panorâmica com Guias Locais
conforme o programa.
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:



Refeições
e
passeios
não
mencionados no programa;
Qualquer serviço não mencionado
acima.

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO TAP (sujeito a reajuste e alteração sem prévio aviso):
 U$ 1.530,00 (Um mil e quinhentos e trinta dólares)
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:
 Em apto duplo: R$ 13.500,00
 Cheque: 10 cheques de R$ 1.350,00.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633
Site: www.avellartour.com.br
Email: avellartour@ig.com.br

