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PROGRAMA INCLUI:
• Presença do conferencista João Paulo 
Oliveira e Costa durante toda a viagem;
• 5 noites de alojamento em hotéis de 3*** 
com pequeno almoço incluido;
• Refeições de acordo com o programa;
• 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;
• Bagageiros;
• Acompanhamento permanente por 
responsável da TRYART;
• Seguro Multiviagens.
 
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Gratificações;
• Despesas de caráter particular designadas 
como extras.

10 A 15 DEZEMBRO 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

950€

140€

1º DIA - LISBOA 
/ PALOS DE LA 

FRONTERA / 
SEVILHA

Encontro dos 
viajantes em 

Sete Rios. Partida 
do autocarro para 

Espanha com paragem 
numa área de serviço. 

Chegada a Palos de la 
Frontera e almoço em 

restaurante local. Visita com 
guia local ao Muelle de Las 

Carabellas e ao Monasterio 
de La Rabida. De seguida 

partida para Sevilha. Check 
in, jantar livre e alojamento em 

hotel EuroStars Regina 3*** ou 
similar.

2º DIA - SEVILHA
Pequeno almoço no hotel. Visita 
de Sevilha incluindo o Alcazar, a 
Catadral e o Arquivo de las Indias. 
Almoço. Após esta refeição, 
passeio pedestre no Bairro de 
Triana. Regresso ao hotel. Jantar 
livre. Alojamento.

3º DIA - SEVILHA / GRANADA
Após o pequeno almoço, partida 
para Granada. Chegada e almoço 
em restaurante local. De tarde, 
visita desta cidade com destaque 
para a Catedral. Check in, jantar 
livre e alojamento em hotel 
Guadalupe 3*** ou similar.

4º DIA - GRANADA
Pequeno almoço e visita ao 
famoso Alhambra e Generalife. 
Almoço. Continuação da visita 
pedestre de Granada. Jantar livre 
e alojamento.

5º DIA - GRANADA / CÓRDOVA
Após o pequeno almoço, partida 
Córdova. Almoço. Após esta 
refeição, visita guiada à Mesquita 
de Córdova e passeio na cidade. 
Jantar de despedida e alojamento 
em hotel EuroStars Maimonides 
3*** ou similar.

6º DIA - CÓRDOVA / MEDINA 
DEL AZAHARA / LISBOA
Pequeno almoço e partida para 
visita de Medina del Azahara 
(antiga cidade árabe). Almoço. 
Partida em direção a Lisboa.

FIM DA VIAGEM
Quando nasceu a infanta Isabel, a 22 de abril de 1451, ninguém imaginaria que esse 
bebé viria a ser rainha de Castela e que transformaria um reino dilacerado por um 
século 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 
unificação da Espanha, Isabel sucedeu a seu meio-irmão, o rei Henrique IV, após 
uma derradeira guerra civil em que venceu a princesa Joana, cuja paternidade 
sempre levantou dúvidas. Tendo casado com Fernando de Aragão, beneficiou 
do seu espírito conquistador, e em 1492 entrou a seu lado na cidade de Gra-
nada pondo fim à presença muçulmana na Península; no mesmo ano patro-
cinou a viagem de Cristóvão Colombo que permitiu o regresso de Castela 
ao Atlântico, de onde havia sido arredada em 1479 como preço pelo reco-
nhecimento português da sua realeza.

ESPANHA
COM JOÃO PAULO OLIVEIRA E COSTA


