Ilhas Canarias e Palma de Maiorca
A ensolarada Espanha Insular
Ilha de Lanzarote, Las Palmas de Gran Canárias, Ilha de Tenerife,
Palma de Maiorca, Girona, Figueres, Barcelona

07 a 26 de Setembro de 2021
Programação:
(07/09 – Terça-feira) NATAL / LISBOA - Às 19:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional
Governador Aluízio Alves para embarque às 22h50 no voo TAP TP 0002 com destino à Lisboa –
Portugal. Noite a bordo
1° DIA (08/09 – Quarta-feira) LISBOA / BARCELONA / ARRECIFE (Ilha de Lanzarote) - Previsão de
chegada às 10:05hs. Tempo em conexão e reembarque às 11h05 no voo TAP TP 1046 com destino à
Barcelona – Espanha. Previsão de chegada às 13h55. Tempo em conexão e reembarque às 17h25 no
voo Vueling VY 2474 com destino à Arrecifes, capital de Lanzarote – exótica ilha do arquipélagos das
Canárias. Previsão de chegada às 19h40. Recepção, tramites de imigração e traslado ao hotel categoria
turística onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
2° DIA (09/09 – Quinta-feira) ILHA DE LANZAROTE - Hoje vamos descobrir os segredos e encantos
desta ilha onde viveu e inspirou José Saramago. Iniciamos pela Villa de Teguise, antiga capital da ilha que
mantém preservado seu centro histórico onde estão alguns dos edifícios históricos mais importantes. A
continuação, vamos explorar o lado sul de Lanzarote. Passaremos por Arrecife, antiga vila de pescadores
que se tornou a capital da ilha em 1847. Chegaremos ao Parque Nacional de Timanfaya, também
chamado de “Montanhas de Fogo” sua área abraça um imenso mar de lava solidificada, produto da grande
atividade vulcânica aqui registrada entre os séculos XVIII e XIX. Estamos realmente em um lugar especial.
Após almoço em restaurante local, vamos até La Geria para contemplar seus vinhedos. Excelentes vinhos
e vistas impressionantemente fecharão nossa manhã em grande estilo.
3° DIA (10/09 – Sexta-feira) ILHA DE LANZAROTE - Dia livre a disposição para atividades pessoais.
Aproveite do centro de bem estar e lazer que o hotel oferece, ou se preferir um passeio opcional,
sugerimos admirar as criações arquitetônicas feitas na ilha pelo arquiteto lanzarotenho César Manrique, ao
visitar o Mirador del Rio e as belezas da Cueva de Los Verdes e Jameos del Água. Outra dica é o Museu
Atlântico, o primeiro museu subaquático da Europa.
4° DIA (11/09 - Sábado) ILHA DE LANZAROTE / LAS PALMA DA GRAN CANÁRIA - Continuando em
nossa viagem pelas surpreendentes Ilhas Canárias, teremos traslado ao aeroporto para embarcar em voo
com destino a Las Palmas de Gran Canárias. Chegada à capital de uma ilha de extensas praias e um
excepcional legado histórico e cultural. Recepção no aeroporto e traslado ao Hotel Design Plux Bex ou
similar. As palmeiras que crescem por todas as partes, dão um ar exótico a esta cidade cosmopolita e
aberta ao mar.
5° DIA (12/09 - Domingo) LAS PALMA DA GRAN CANÁRIA - A cidade é inserida em um lindo cenário
formado por duas baías com belas praias, locais históricos e monumentos que iremos conhecer hoje em
nossa visita. Iniciaremos pelos bairros históricos, neles, se fixaram os primeiros colonizadores dando às
ruas uma peculiar mistura entre o colonial e o andaluz. Caminharemos pelo bairro de Vegueta, Patrimônio

da Humanidade e sentir os cinco séculos de sua história. Na praça de Santa Ana, veremos a bela
Catedral, cuja arquitetura é uma mescla de estilos que vai do gótico ao neoclássico e a Casa de Colombo,
um antigo palácio. Após, seguiremos em direção ao Vale de Agaete, um refúgio onde cultivam café,
diversas espécies de frutas tropicais e parreirais que produzem premiados vinhos. Visitaremos uma de
suas mais tradicionais vinícolas, e claro, vamos provar de seu delicioso vinho. Após, regresso ao hotel em
Las Palmas e restante do dia livre.
6° DIA (13/09 – Segunda-feira) LAS PALMA DA GRAN CANÁRIA - A cidade é inserida em um lindo
cenário formado por duas baías com belas praias, locais históricos e monumentos que iremos conhecer
hoje em nossa visita. Iniciaremos pelos bairros históricos, neles, se fixaram os primeiros colonizadores
dando às ruas uma peculiar mistura entre o colonial e o andaluz. Caminharemos pelo bairro de Vegueta,
Patrimônio da Humanidade e sentir os cinco séculos de sua história. Na praça de Santa Ana, veremos a
bela Catedral, cuja arquitetura é uma mescla de estilos que vai do gótico ao neoclássico e a Casa de
Colombo, um antigo palácio. Após, seguiremos em direção ao Vale de Agaete, um refúgio onde cultivam
café, diversas espécies de frutas tropicais e parreirais que produzem premiados vinhos. Visitaremos uma
de suas mais tradicionais vinícolas, e claro, vamos provar de seu delicioso vinho. Após, regresso ao hotel
em Las Palmas e restante do dia livre.
7° DIA (14/09 – Terça-feira) LAS PALMA DA GRAN CANÁRIA - Dia livre para atividades pessoais.
Deixe-se encantar pelas belezas da cidade, passeie pela bonita orla marítima da praia de Las Canteras.
Se desejar ir às compras, as Ilhas Canárias possuem um regime especial de impostos, mais baixos que o
restante da Espanha. El Muelle é um centro comercial com grande variedade de lojas, restaurantes e
cafés. E na bonita Calle Mayor de Triana, encontrará diversas lojas de marcas internacionais.
8° DIA (15/09 – Quarta-feira) LAS PALMAS DE GRAN CANARIA / ILHA DE TENERIFE -Em horário
apropriado traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Ilha de Tenerife, a maior das ilhas
ocidentais do arquipélago das Canárias. Chegada, recepção no aeroporto e traslado ao Hotel Ritz-Carlton
ou similar, situado na costa da praia de Abama que reúne resorts de alto padrão, um lugar perfeito para
desvendar as belezas naturais e urbanas da ilha. Aproveite o restante do dia para desfrutar do centro de
lazer e bem estar que o hotel oferece e das vistas deslumbrantes da costa litorânea.
9° DIA (16/09 – Quinta-feira) ILHA DE TENERIFE - Dia livre para atividades ao gosto pessoal. Aproveite
para relaxar desfrutando da atmosfera exótica e inspiradora. Sugerimos opcionalmente um passeio a Icod
de los Vinos, Garachico e Masca, para admirar as belezas e curiosidades da ilha.
10° DIA (17/09 – Sexta-feira) ILHA DE TENERIFE - Esta terra de contrastes é uma combinação idílica de
sol, praias, natureza e históricos núcleos urbanos. Vamos ao coração do Parque Nacional de Teíde, um
patrimônio listado pela Unesco como bem natural da humanidade, que cerca o impressionante vulcão do
Monte Teíde com 3.718 metros no centro geográfico da ilha. A paisagem acidentada é magnífica, e se as
condições climáticas permitirem, vamos embarcar em um teleférico que nos levará ao alto de onde
teremos vistas primorosas das paisagens esculpidas em lava. A continuação, seguiremos para San
Cristóbal de La Laguna, antiga capital de Tenerife, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
Faremos um breve passeio caminhando por suas graciosas ruas que abrigam alguns dos monumentos
mais importante da ilha e após almoço em restaurante local, retorno ao hotel e restante do dia livre.
11° DIA (18/09 - Sábado) ILHA DE TENERIFE / PALMA DE MAIORCA - Chegou a hora de se despedir
das exóticas Ilhas Canárias. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com
conexão em Madri ou Barcelona e destino a Palma de Maiorca, a atraente capital das Ilhas Baleares.
Chegada e traslado ao Hotel Grand Meliá Victória ou similar. Restante do dia livre. Maiorca guarda
tesouros arquitetônicos riquíssimos. Aproveite para caminhar por sua bonita orla marítima e apreciar a
paisagem que combina o azul do mar com o verde das palmeiras.
12° DIA (19/09 - Domingo) PALMA DE MAIORCA - Dia livre. Sugerimos excursão opcional a Inca, Soller
e Valdemossa para conhecer o outro lado da ilha. O guia acompanhante estará orientando.
13° DIA (20/09 – Segunda-feira) PALMA DE MAIORCA - Hoje vamos descobrir o centro histórico e seus
magníficos monumentos que remontam a Idade Média, mas que também apresenta lindos edifícios
modernista. Junto ao mar está a Catedral Le Seu, cuja construção iniciou no ano de 1229, a pedido do rei
James I, o Conquistador. Em estilo gótico, com colunas altíssimas, ela nos surpreende por seu grandioso
interior que foi realçado por várias intervenções, sendo a mais destacada as feitas por Gaudí. Ao seu lado
se encontra o Palau de l’Almudaina, em estilo clássico, que já serviu de palácio para os governadores

muçulmanos. Veremos ainda no alto da colina, a torre cilíndrica do Castelo de Bellver. Seguindo em nosso
passeio, chegaremos a Praça Maior, o coração de Palma, sempre cheia de vida, com músicos de rua,
restaurantes, lojinhas de artesanato e lojas que vendem as famosas pérolas de Maiorca. Restante do dia
livre.
14° DIA (21/09 – Terça-feira) PALMA DE MAIORCA / BARCELONA - Hoje é dia de retornar ao
continente. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Barcelona.
Chegada, recepção e traslado ao Hotel Condes de Barcelona ou similar. Restante do dia livre. À noite,
aproveite para passear por esta agradável cidade, caminhando pela efervescente área das Ramblas e a
elegante avenida Paseo de Gracia.
15° DIA (22/09 – Quarta-feira) BARCELONA - Dia inteiramente livre. Passeie por esta alegre cidade
mediterrânea e aprecie os monumentos da cidade velha e a criatividade artística do modernismo e do
design contemporâneo. Aproveite para visitar museus de seu interesse ou caminhar pelas Ramblas.
Almoçar em um dos vários restaurantes da zona do porto olímpico também é uma boa pedida, assim
como passear pelo Maremagnum Shopping. Para compras, a cidade oferece desde as elegantes lojas do
Paseig de Gracia, as imponentes lojas do Portal Del Angel, ao comércio popular das Ramblas. E no caso
de desejar fazer um passeio opcional, nosso guia brasileiro estará orientando. Aproveite seu dia!
16° DIA (23/09 – Quinta-feira) BARCELONA / GIRONA / FIGUERES / BARCELONA - Seguiremos em
direção a Girona, encantadora cidade medieval da Catalunha. Fundada por romanos em 77a.C., é repleta
de magníficos monumentos, entre eles, sua Catedral, cuja fachada serviu de cenário para o seriado Game
of Thrones. Caminhando chegaremos a Rambla Llibertat, um centro comercial com bares, restaurantes,
lojinhas e um agradável calçadão. Tempo livre à disposição. Após, seguiremos para Figueres, conhecida
por ser a terra natal de Salvador Dalí e onde visitaremos o incomum Teatro-Museu que leva seu nome,
construído em 1974 sobre o antigo teatro municipal destruído durante a guerra civil espanhola. Desenhado
pelo próprio Dalí, o acervo conta um pouco de sua trajetória artística. Veremos ainda a Dalí Joias, uma
exposição de joias feitas pelo próprio pintor. Finalizando a visita, regresso ao hotel em Barcelona e
restante do dia livre.
17° DIA (24/09 – Sexta-feira) BARCELONA - A capital da Catalunha, é uma cidade que integra em seu
traçado urbano restos romanos, bairros medievais, avenidas amplas e modernas e os mais belos
exemplos do modernismo. Durante nosso tour panorâmico “Arquitetura e Mosaicos”, apreciaremos obras
ímpares de Antoni Gaudí, entre elas, La Pedrera. Terminaremos nosso passeio em um atelier de
trencadís, um tipo de mosaico formado por pedaços irregulares de cerâmica, mármore ou vidro, muito
presente na arquitetura modernista. Antoni Gaudí foi o criador desta técnica, e hoje vocês poderão ser um
pouco Gaudí. No atelier aprenderemos a utilizar as ferramentas, escolher o desenho, as cores e criar a
sua própria peça de trencadís. Ao final, levará para casa uma lembrança única da Barcelona de Gaudí,
uma história personalizada e uma experiência inesquecível.
18° DIA (25/09 - Sábado) BARCELONA / LISBOA / NATAL - Às 08h00 acertos de extras no hotel e saída
com destino ao Aeroporto de Barcelona onde embarcaremos às 10h35 no voo TAP TP 1043 com destino
à Lisboa – Portugal. Previsão de chegada às 11h30. Tempo em conexão e reembarque às 17h00 no voo
TAP TP 0005 com destino à Natal – Brasil. Previsão de chegada às 21h30. FIM DOS NOSSOS
SERVIÇOS
NOSSO PACOTE INCLUI:







Circuito em transporte de turismo;
Traslados de chegada e saída;
Hospedagem em hotéis classe
turística com café da manhã;
Visitas
guiadas
nas
cidades
mencionadas em programa;
Guia acompanhante;
Seguro Viagem;



Bolsa Avellar Tour.

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 sem prévio aviso):
 A Partir de U$D 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Dólares) parcelado nos cartões Visa ou Mastercard
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:
 Em apto duplo: R$ 23.000,00
 Cartão de crédito: 10x
 Cheque: 10x cheques de R$ 2.300,00

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 (WhatsApp)
Site: www.avellartour.com.br
Facebook: Avellartour
Instagram: @AvellartourOficial
E-mail: avellatour@hotmail.com / avellartour@ig.com.br

