
1º DIA – LISBOA 
/ ARACENA / 

SEVILHA
Partida em 

autocarro privado 
com destino a 

Aracena, pueblo 
dominado pelas ruinas 

de um castelo, antiga 
fortificação que fazia parte 

da linha defensiva do vale 
do Guadalquivir. No século 

XIII, D. Sancho II de Portugal, 
reconquistou Aracena, 

gerando conflitos de posse, 
entre a Coroa Portuguesa e 

Castela. Em 1283, o castelhano 
D. Sancho “El Bravo”, mandou 

reconstruir os seus muros. Visita 
panorâmica de cidade. Almoço. De 
tarde partida em direção a Sevilha. 
Chegada a Sevilha. Início da visita 
dos Reais Alcazares, complexo 
palaciano composto por vários 
edifícios de diferentes épocas. A 
fortificação original foi construída 
sobre um antigo assentamento 
romano, e mais tarde visigodo. 
Posteriormente passou a ser uma 
basílica paleocristã (São Vicente 
Mártir), onde foi enterrado Santo 
Isidoro. Atualmente é utilizado 
como lugar de alojamento dos 
membros da Família Real ou de 
personalidades que visitam a 
cidade. O conjunto foi declarado 
Património da Humanidade pela 
UNESCO, no ano de 1987, integrado 
no sítio Catedral, Alcázar e Arquivo 
das Índias em Sevilha. Após visita, 
continuação em direção ao Hotel 
TRH Alcora 4**** ou similar, e 
check-in. Jantar e alojamento.

2º DIA – SEVILHA
Após o pequeno almoço, manhã de 
visita à cidade. Visita à Basílica de 
Macarena Popularmente conhecida 
como o “Basílica de la Macarena”, 
templo católico que abriga a 
imagem mais representativa 
da Semana Santa de Sevilha, a 
senhora chamada Maria Santíssima 
de la Esperanza Macarena. De 
seguida, passeio de barco no rio 
Guadalquivir, o único grande rio 
navegável em Espanha. Envolve 
uma rica variedade de plantas e 
de vida animal, e sua capacidade 
de irrigação dá suporte à farta 
agricultura da Andaluzia. Almoço 
em restaurante. Regresso ao 
hotel. De tarde, tempo livre para 
atividades de carácter pessoal. 
Jantar de Reveillon no Hotel TRH 
Alcora 4****.

3º DIA – SEVILHA / HUELVA / 
LISBOA
Brunch no hotel. De tarde saída 
em direcção a Huelva. Cidade 
que no século XIX, cresceu 
demograficamente devido à 
exploração das minas de cobre. 
No século. XX a cidade teve um 
forte desenvolvimento industrial 
mas também no seu setor terciário 
e pesqueiro. Pela sua localização 
perto do Golfo de Cádis tem uma 
importante frota pesqueira e uma 
das maiores frotas congeladoras 
da Espanha. Continuação para 
Portugal. Breves paragens. 
Chegada a Lisboa prevista para o 
fim do dia.
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 
guia oficial de Turismo;
• Visitas com guia local em Sevilha;
• Autocarro de turismo, com ar condicionado, para o 
percurso mencionado;
• 2 noites de alojamento no hotel TRH Alcora 4* ou 
similar;
• Todas as refeições mencionadas no itinerário, num 
total de 5 (com bebidas – água e vinho incluídos);
• Todas as visitas mencionadas no itinerário, com 
entradas no seu interior, de acordo com o programa: 
Alcazar de Sevilha, Basílica de La Macarena e 
Cruzeiro no Guadalquivir;
• Seguro de viagem;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados no presente itinerário 
e extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, bar, 
mini-bar, lavandaria, etc.);
• Gratificações a motoristas e guias;

NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação 
mediante as disponibilidades de alojamentos à data da 
V/ reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer 
eventuais alterações em caso de significativas oscilações 
cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais 
novas taxas.

30 DE DEZEMBRO DE 2017 A 
01 DE JANEIRO DE 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

425€

60€

ESPECIAL
REVEILLON

*****

VIAGEM 
Reveillon em

Sevilha

ESPANHA
COM VITOR CASUL

Sevilha é uma das mais belas e grandiosas 
cidades da vizinha Espanha. Nascida no 
séc. XIII, pela mão dos tartessos, em si, 
encerra lendas e histórias de fenícios e 
cartagineses, mas foi com os árabes 
que esta metrópole ganhou todo o 
charme, e a tez morena, que ainda 
hoje a caracterizam.


