
1º DIA – (PORTO) 
LISBOA / ÉVORA 

/ MÉRIDA / 
SEVILHA

Partida do Porto, 
de comboio até 

Lisboa. Partida de 
Lisboa às 8h45 em 

direção a Évora. Visita 
guiada à cidade museu 

alentejana passando pela 
Praça Giraldo, Igreja S. 

Francisco, Templo de Diana 
e Sé Catedral (com entrada). 

Almoço em restaurante local. 
Partida para Mérida para visita 

ao anfiteatro romano com 
guia. Seguimento da viagem 

até Sevilha. Jantar e alojamento 
no hotel MA Sevilla Congresos, 
ou similar.

2º DIA – SEVILHA
De manhã visita panorâmica 
à cidade passando pela Praça 
de Espanha e seus azulejos da 
Expo Hispano-americana de 
1929, e pelo bonito Parque Maria 
Luisa. Continuação a pé pelo 
Bairro de Santa Cruz e pelas 
suas ruelas pitorescas cheios 
de recantos curiosos até chegar 
à Catedral (entrada incluída). 
Almoço em restaurante local. 
Da parte da tarde, passeio pelo 
centro da cidade para desfrutar 
do ambiente de Feria de Sevilha 
a mais importante feira de 
flamenco da Andaluzia. Regresso 
ao hotel para jantar e alojamento

3º DIA – SEVILHA / CÓRDOBA / 
SEVILHA
Partida para Córdoba. A 
visita à cidade começará pela 
Catedral Mesquita de Córdoba, 
monumento único na Andaluzia 
e de grande valor histórico da 
época muçulmana. Continuação 
da visita com um passeio pelo 
bairro judaico visitando os 
diversos pátios magnificamente 
decorados com flores e plantas. 
A visita terminará no Alcazar 
de los Reyes de Cordoba (com 
entrada). Almoço em restaurante 
local. Tarde livre para passear 
pela cidade. Em hora a combinar, 
viagem de volta a Sevilha. Jantar 
e alojamento no hotel.

4º DIA – SEVILHA / JABUGO / 
BEJA / LISBOA (PORTO)
Após o pequeno almoço, 
partida para Jabugo, vila 
mais conhecida pelo presunto 
ibérico. Visita e prova a uma das 
melhores fabricas de presunto. 
Continuação da viagem para 
Beja. Almoço em restaurante 
local. Da parte da tarde, visita 
com guia à cidade passando pelo 
Castelo, Pelourinho, Catedral, 
Igreja da Misericórdia e Praça da 
Republica. Algum tempo livre na 
cidade e partida de regresso a 
Lisboa. Para os passageiros do 
Porto, continuação da viagem de 
comboio.

 

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Guia Acompanhante Tryvel, desde Lisboa e durante 
todo o programa;
• Circuito em Autocarro de turismo, conforme progra-
ma;
• Alojamento e pequeno almoço no hotel MA Sevilla 
Congressos 4*, ou similar;
• Pensão Completa desde o almoço do 1º dia ao almoço 
do 4º dia (4 almoços e 3 jantares), sem bebidas;
• Guia local para a visita de Évora, Sevilha, Córdoba e 
Beja;
• Entrada no anfiteatro de Merida, com guia;
• Entrada na Se Catedral de Évora, Catedral de Sevilha, 
Patios de Cordoba, Mesquita de Cordoba, Alcazar de 
Cordoba;
• Visita e prova na fabrica de presuntos de Jabugo;
• Gratificações a guias;
• Seguro de viagem.

 
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não estiver 
mencionado como incluído.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

SUPLEMENTO
PARTIDA DO PORTO

695€ 125€ 60€

ANDALUZIA

Fim de semana único com 
possibilidade de viver duas das mais 
bonitas e importantes festas da 
Andaluzia. A Feria de Abril ou de 
Sevilha enche as ruas de alegria 
e música e os Patios de Cordoba 
são uma celebração de flores, 
cores e fragrâncias.

Sevilha e 
Cordoba
Feria de Abril e
Patios de Cordoba


