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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento permanente do 
conferencista João Paulo Oliveira e Costa 
durante toda a viagem;
• 5 noites de alojamento em hotéis 3*** e 
4**** ou similares com pequeno almoço 
incluido;
• Refeições de acordo com o programa 
incluindo àgua, café ou chá;
• Autocarro de turismo privativo para todo 
o circuito;
• Guias locais em português ou espanhol;
• Todas as visitas e entradas mencionadas 
no itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Acompanhamento permanente por 
responsável da TRYART;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de caráter particular designadas 
como extras.

8 A 13 JUNHO 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

860€

165€

1º DIA – LISBOA / 
ALCÁNTARA / TORO 

/ TORDESILHAS
Encontro dos viajantes 

na em Sete Rios. Partida 
do autocarro para 

Espanha com paragem 
numa área de serviço. 

Chegada a Alcántara, 
cidade onde foi negociada 

a paz que levou Portugal 
a reconhecer Isabel como 

rainha de Castela. Almoço e 
visita do Convento San Benito. 

Continuação da viagem para Toro, 
local da batalha que deu a vitória 

política a Isabel. Visita da Colegiata 
de Santa Maria la Mayor. Finalizamos 

em Tordesilhas, cidade onde foi 
assinado o tratado de repartição do 

mundo. Check in no Hotel Toro de Sila 
3***. Jantar livre. Alojamento.

2º DIA – TORDESILHAS / MEDINA DEL 
CAMPO /MADRIGAL / AREVALO / 
ÁVILA
Pequeno almoço no hotel. Visita de 
Tordesilhas incluindo Las Casas del 
Tratado e o Monasterio de Santa Clara. 
Partida rumo a Medina del Campo, 
cidade onde Isabel morreu. Almoço 
e visita do Castelo de la Mota, castelo 
onde Isabel e sua filha Joana a Louca se 
enfrentaram. Seguimos para Madrigal, 
localidade onde Isabel nasceu. Visita do 
Monasterio de Nuestra Señora de Gracia, 
Palácio Real de Juan II e casa natal de 
Isabel La Católica. Paragem para visitar 
o Castelo de Arevalo, cidade de infância 
de Isabel. Chegada a Ávila e check-in no 
Hotel Palácio de Valderrabanos 4****. 
Jantar livre. Alojamento.

3º DIA – ÁVILA / SEGÓVIA / ÁVILA
Após o pequeno almoço, partida 
para Segóvia, cidade onde Isabel foi 

proclamada rainha e onde residiu na 
infância. Visita ao Aqueduto Romano, 
Catedral, Alcazar e o Palácio Real Riofrio. 
Almoço em restaurante local. Regresso 
a Ávila. Jantar livre. Alojamento.

4º DIA – ÁVILA / TOROS DE GUISANDO 
/ TOLEDO
Pequeno almoço e visita da cidade de 
Ávila incluindo as Muralhas e as Igrejas 
Extramuros de San Vicente, San Pedro, 
San Andrés e San Segundo. partida 
para Toros de Guisando, cidade onde 
Isabel foi proclamada princesa das 
Astúrias. Almoço em restaurante local. 
Continuação da viagem para Toledo. 
Check in no Hotel Eurostars Toledo 
4****. Jantar livre. Alojamento.

5º DIA – TOLEDO
Após o pequeno almoço, visita de Toledo 
com entrada na Catedral. Almoço num 
restaurante local. Tarde livre. Jantar 
de despedida num restaurante local. 
Alojamento.

6º DIA – TOLEDO / GUADALUPE / 
PORTELA
Pequeno almoço e partida para 
Guadalupe. Visita ao Santuário de 
Nossa Senhora de Guadalupe, grande 
centro de peregrinação e onde se 
deram vários encontros entre as famílias 
reais de Portugal e Castela, incluído um 
de Isabel com D. Afonso V em 1464. 
Almoço num restaurante local. Partida 
em direção à Portela com paragem 
numa área de serviço.
Chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

Quando nasceu a infanta Isabel, a 22 de abril de 1451, nin-
guém imaginaria que esse bebé viria a ser rainha de Cas-
tela e que transformaria um reino dilacerado por um sé-
culo de lutas internas, no motor da Espanha e no centro 
de um vasto império que chegaria a ser planetário sob 
as mãos do seu bisneto Filipe II. Precursora da unifi-
cação da Espanha, Isabel sucedeu a seu meio-irmão, 
o rei Henrique IV, após uma derradeira guerra civil 
em que venceu a princesa Joana, cuja paternida-
de sempre levantou dúvidas. Tendo casado com 
Fernando de Aragão, beneficiou do seu espírito 
conquistador, e em 1492 entrou a seu lado na 
cidade de Granada pondo fim à presença mu-
çulmana na Península; no mesmo ano patro-
cinou a viagem de Cristóvão Colombo que 
permitiu o regresso de Castela ao Atlânti-
co, de onde havia sido arredada em 1479 
como preço pelo reconhecimento portu-
guês da sua realeza.

ESPANHA
COM JOÃO PAULO OLIVEIRA E COSTA

Cidades
de Isabel 
a Católica


