
Fim de Ano
na Andaluzia

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

Praça de Touros (visita) e o Museu taurino, que 
dispõe de uma coleção de objetos de mobiliário 
e obras de arte relacionadas com as touradas e 
os toureiros mais importantes. Do outro lado, 
a cidade antiga, mais intimista, de Palácios e 
Igrejas. Destaque para a Praça da Duquesa de 
Parcent, a Igreja de Santa Maria da Encarnação, 
os Banhos Árabes (visita) e o Palácio do 
Marquês de Salvatierra que possui uma fachada 
construída no séc. XVIII, embelezada com 
bizarras imagens de cenas bíblicas e índios da 
América do Sul. Almoço no restaurante Pedro 
Romero ou similar. A meio da tarde a viagem 
prossegue para Granada. 
Chegada ao Hotel Senator Granada & SPA**** 
ou similar.
Check in, jantar e alojamento.

4º Dia
GRANADA 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita, 
da cidade de Granada que se destacou na 
história como capital dos reinos muçulmanos 
Zirida (século XI) e Nasrida (séculos XIII a 
XV). Após a conquista pelos Reis Católicos 
em 1492, manteve-se como capital do Reino 
Castelhano de Granada, que mais não era que 
uma jurisdição territorial que perdurou até 1833, 
quando foi levada a cabo a divisão da Espanha 
em províncias que ainda vigora atualmente. 
Atualmente é um centro turístico importante, 
devido aos seus monumentos e à proximidade 
da estância de esqui de Sierra Nevada. Dentre 
os seus numerosos monumentos, destaca-se 
o deslumbrante  Alhambra, um dos célebres 
de Espanha, classificado como Património da 
Humanidade pela UNESCO em 1984 juntamente 
com os vizinhos Jardins do Generalife e bairro 
de Albaicín. Visita da Catedral, considerada 
a primeira igreja renascentista espanhola, de 
planta gótica de estilo Renascentista, e da 
Capela Real. Almoço no restaurante Jardines 
Alberto ou similar. De tarde, visita, do Alhambra 
e Jardins de Generalife de esplendorosa 
arquitetura, morada do último sultão islâmico na 
Península Ibérica. 
Jantar e alojamento no hotel.

5º Dia
GRANADA / SEVILHA / LISBOA   
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção 
a Sevilha.  Almoço no restaurante Hosteria 
Del Laurel ou similar. A viagem continua para 
Portugal com destino a Lisboa onde chegaremos 
ao final da tarde / princípio da noite. 

1º Dia
LISBOA / HUELVA /  

EL ROCIO / SEVILHA 
Pelas 07h00, partida de 

Lisboa até Huelva. Após 
almoço no restaurante 

Las Meigas ou similar. 
Continuação para Sevilha, 

fazendo uma paragem em 
El Rocio, pequena aldeia 

de casas brancas de muita 
tradição, toda ela rodeando 

a Ermida da Virgem del Rocio, 
onde reside a imagem da Virgem 

Paloma Blanca que segundo 
reza a lenda aqui terá aparecido 

no séc. XIII. A vinculação romeira 
ligada ao cavalo configurou a aldeia 

como paragem ideal para a prática 
de atividades equestres e organização 

de concursos hípicos. Durante a 
Romaria del Rocio mais de um milhão 

de pessoas se acerca deste lugar para 
venerar a virgem, dando-lhe um colorido 

espetacular.
Chegada a Sevilha e ao Hotel EXE Sevilla 

Macarena**** ou similar. Check-in e tempo 
livre. Jantar no hotel e alojamento.

2º Dia
SEVILHA 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita dos 
Reais Alcazares de Sevilha, 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 São Isidoro. Visita 
da Catedral.   Almoço no restaurante Palácio 
Andaluz ou similar. De tarde panorâmica da 
cidade com destaque para o Parque Maria Luísa 
e Bairro de Santa Cruz, ambos são ex-libris da 
“alma Andaluza”.
Regresso ao hotel e tempo livre. Jantar de Fim-
de-Ano no hotel. Alojamento.

3º Dia
SEVILHA / RONDA / GRANADA   
Após o pequeno almoço no hotel, continuação 
para Ronda que se ergue sobre uma maciça 
saliência rochosa com precipícios calcários de 
dois lados. Destaque para a Ponte Nova, uma 
obra impressionante de engenharia do séc. XVIII. 
Do lado da cidade nova, ampla e alegre, temos a 

PROGRAMA INCLUI:

• Acompanhamento durante toda a viagem por um guia 

TRYVEL desde Lisboa;

• Visitas com guias locais em Sevilha, Ronda  e Granada e 

conforme descritas

• Autocarro de turismo, com ar condicionado e WI-FI, 

para o percurso mencionado;

• 2 noites de alojamento no Hotel EXE Sevilla Macarena**** 

ou similar, em quartos standard e na modalidade de 

alojamento em Meia-pensão – pequeno-almoço e 

Jantar;

• 2 noites de alojamento no Senator Granada Spa Hotel 

**** ou similar em quartos standard no regime de 

alojamento em meia-pensão – pequeno-almoço e 

jantar;

• 5 almoços e 4 jantares nos restaurantes informados 

ou similares. Menus Standard pré-definidos e incluindo 

bebidas (águas, vinhos, refrigerantes e café)

• Entradas em: Alcazar e Catedral de Sevilha; Praça de 

Touros e Banhos Árabes de Ronda; Catedral, Capela 

Real, Alhambra e Jardins em Granada

• Seguro de viagem e Seguro extra proteção COVID-19;

• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;

• Bolsa de documentação contendo informação sobre os 

locais a visitar.

.

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.);  

• Bebidas para além das mencionadas

• Extras no Jantar de Fim-de-Ano no Hotel em Sevilha.

 PREÇO P/PESSOA
MÍNIMO 25 PESSOAS 

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

1.170 €

185 €

Sevilha, na Andaluzia, é uma ex-
celente opção para o fim de ano.
Aproveite esta época para co-
nhecer alguns dos principais 
pontos turísticos e deixe-se 
levar pelo sabor das famo-
sas tapas.

FIM DE ANO NA ANDALUZIA
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