
PROGRAMA INCLUI:
• Circuito de autocarro de grande turismo;
• Alojamento em meia pensão no hotel com 
bebidas incluídas;
• Restantes refeições desde o almoço do 1º 
dia ao almoço do último dia com bebidas às 
refeições;
• Acompanhamento por um guia oficial 
durante toda a viagem;
• Guias locais a falar Português ou Espanhol 
nas cidades de Cádiz e Jerez de la Frontera, e 
dia dos Pueblos Blancos;
• Entradas na Real Escola Andaluza de Arte 
Equestre com demonstração de cavalos; 
Alcazar e Catedral de Jerez, Igreja de Santa 
Maria la coronada em Medina Sidónia e 
Catedral e Museu de Cádiz;
• Taxas hoteleiras, serviços e iva;
• Seguro de viagens;
• Áudio guias;
• Kit de Higiene e Segurança COVID19.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Opcionais, extras de carater particular e tudo 
o que não estiver mencionado como incluído;
• Gratificações a guias e motorista.

Jerez de la Frontera, 
Pueblos Brancos, 
Cádis e Huelva
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instalaram-se nas colinas fortificadas, 
atualmente conhecidas por Pueblos Blancos, 
por serem caiados de acordo a tradição 
moura. Continuação para Medina Sidónia, 
um ducado recebido pela família de Guzman, 
no século XV. Esta família enriqueceu com 
os investimentos nas Américas, pelo que 
a cidade ganhou importância. A Igreja 
gótica de Santa Maria la coronada é o seu 
melhor edifício, com uma coleção de arte 
renascentista religiosa. Almoço e continuação 
para Arcos de la Frontera, a típica cidade 
com um labiríntico bairro antigo à volta do 
Castelo arruinado. Visita ao centro histórico 
com destaque para a Igreja de Santa Maria de 
Assunção, para a Igreja de S. Pedro e para o 
Palácio de Mayorazgo.  Regresso o hotel para 
jantar e alojamento.

4 º DIA – JEREZ DE LA FRONTERA / 
JEREZ DE LA FRONTERA / JEREZ DE LA 
FRONTERA
Saída para visita de  Jerez de la Frontera, 
a capital do vinho cherez, um dos mais 
prestigiados de Espanha. É igualmente 
famosa pela sua real escola Andaluza de 
arte equestre, escola de perícia equestre na 
qual assistiremos a uma exibição de cavalos 
andaluzes. Almoço. De tarde, passeio a pé, 
pelo centro histórico com destaque para o 
Alcazar do século XI, parcialmente restaurado 
e que inclui a Mesquita bem preservada, e 
para a Catedral, iniciada em 1695. Tempo livre. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.Visita 
ao centro histórico com destaque para a Igreja 
de Santa Maria de Assunção, para a Igreja 
de S. Pedro e para o Palácio de Mayorazgo. 
Regresso o hotel para jantar e alojamento.

5º DIA – JEREZ DE LA FRONTERA / 
SEVILHA / LISBOA
Saída em direção a Sevilha onde teremos uma 
paragem no centro da cidade para almoço 
em restaurante. Seguiremos depois para a 
Fronteira do Caia e regresso a Lisboa onde a 
chegada está prevista para o final do dia.

20 A 24 MARÇO 2021

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

665€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

105€

1º DIA – LISBOA OU 
PORTO / HUELVA / 

JEREZ DE LA FRONTERA
Saída de Lisboa, Sete Rios 

junto ao portão principal 
do Jardim Zoológico, em 

direção a Huelva pela A2 e via 
do Infante. Almoço e pequena 

visita em Huelva.
Continuação até Jerez de la 

Frontera onde à chegada teremos 
o jantar e alojamento no Hotel Exe 

Guadalete 4*, ou similar.

2º DIA – JEREZ DE LA FRONTERA / 
CÁDIZ / JEREZ DE LA FRONTERA

Saída para a cidade de Cádiz onde 
à chegada teremos a visita da cidade 

com guia local. Esta cidade encontra-se 
rodeada em grande parte pelo mar e é a 
cidade mais antiga da Europa. Teremos 
de destacar a Catedral Nova que é uma 
Igreja barroca e neoclássica sendo uma das 
maiores de Espanha e a torre da Toeira que 
é uma torre de vigia oficial do século XVIII. 
Almoço. De tarde, visitaremos o Museu de 
Cádis, instalado num antigo Convento de São 
Francisco, edifício moderno, onde constam 
três seções: a primeira conta a história de 
Cádis, incluindo sarcófagos fenícios e estátuas 
de imperadores romanos; a segunda possui 
uma das maiores galerias de obras de ar da 
Andaluzia e a terceira dispõe de uma coleção 
de marionetas e personagens populares de 
Cádis desde o sec. XVIII. Regresso ao hotel 
para jantar e alojamento.   

3º DIA – JEREZ DE LA FRONTERA / VEJER 
/ MEDINA SIDÓNIA / ARCOS DE LA 
FRONTERA / JEREZ DE LA FRONTERA 
Saída para Vejer, cidade composta por 
duas partes, o velho bairro medieval e a 
parte nova, cuidadosamente projetada no 
estilo dos “Pueblos Blancos” da região. Os 
povos andaluzes, em vez de se instalarem nas 
planícies, onde estariam à mercê dos invasores, 

ESPANHA


