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Lisboa e Madrid – 6 Noites 

ST7032 

 

 

Abril – 05, 12, 19, 26 

Maio – 03, 10, 17, 24, 31 

Junho – 07, 14, 21, 28 

Julho – 05, 12, 19, 26 

Agosto – 02, 09, 16, 23, 30 

Setembro – 06, 13, 20, 27 

Outubro – 04, 11, 18, 25 

Novembro – 01, 08, 15, 22, 29 

Dezembro – 06, 13, 20, 27 

 

 

Dia 1: BRASIL - LISBOA (H) 

Saída da cidade de origem em vôo com destino a Europa. 

Dia 2: LISBOA (MP) 

Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia livre para um primeiro contato 

com esta bela cidade e desfrutar das suas praças, seus recantos. Caminhe sem rumo 

pelos bairros emblemáticos como o Alto, o Baixo e claro, pelo bairro boêmio do 

Chiado, onde se encontra o Café A Brasileira, inaugurado em 1905. Jantar e 

acomodação. 

Dia 3: LISBOA (AD) 

Café da manhã. Visita panorâmica: O Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, o 

Monumento aos Descobridores, o bairro Alfama, as Praças do Comércio, do Rossio e 

do Marquês de Pombal, o Rio Tejo, etc. Tarde livre ou excursão opcional a Sintra, onde visitaremos o Palácio Nacional. Seguimos 

pelo Cabo da Roca (ponto mais Ocidental do Continente Europeu) para continuar a Cascais, mistura de tradicional porto de pesca 

e estação balneária. Tempo livre e continuação a Estoril, conhecido pelo seu Cassino. Retorno a Lisboa. Pela noite, caso você 

desejar, poderá assistir, opcional, a um típico espetáculo de fados com jantar incluído. Acomodação. 

Dia 4: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA E ÓBIDOS) (AD) 

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar uma excursão opcional a Fátima, cidade muito conhecida no mundo depois da 

aparição que a Virgem realiza a partir do dia 13 de maio de 1917 às três crianças pastorinhas perto da Cova da Iria. Desde então, 

milhares de peregrinos e visitantes de todo o mundo vêm visitar a Capela das Aparições, construída em 1919. O seguinte ponto 

de destino desta excursão será Óbidos. Tempo livre nessa linda cidade cheia de encantos, que passear por suas ruas é como voltar 

no tempo de lenda, desfrutando não somente de seu castelo, atualmente convertido em pousada, de origem medieval e com 

remodelações de estilo Manuelino e suas muralhas com lindas portas de acesso, mas também de suas típicas casas brancas, 

enfeitadas por azulejos azuis que contrastam com a vibração das cores das flores que enfeitam as janelas. Continuação a Lisboa. 

Acomodação. 

 

 Roteiro: 

 Saídas Garantidas 2017: 
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Dia 5: LISBOA - MÉRIDA - MADRI (MP) 

Café da manhã. Saída para Mérida, uma das cidades mais importantes da Espanha durante a ocupação Romana da Península 

Ibérica. Fundada por Octavio Augusto em 25 a.C. com o nome de Emérita Augusta e declarada Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO no ano 1993 devido ao seu importante conjunto arqueológico e monumental. Tempo livre para conhecer seu maravilhoso 

legado, onde se destaca seu teatro de excelente acústica e ainda em funcionamento nos dias atuais. Continuação a Madri. Resto 

do dia livre para conhecer os muitos recantos desta cidade, visitar a Praça Mayor ou desfrutar das suas características “tavernas”. 

Jantar e acomodação. 

Dia 6: MADRI (AD) 

Café da manhã. Visita panorâmica da capital do Reino da Espanha, cidade cheia de contrastes onde, juntamente com nosso guia 

local, conheceremos as Praças Cibeles, Espanha e Netuno, a Porta do Sol, a Gran Via, a Calle Mayor, exterior da Praça de Touros 

de Las Ventas, a Calle Alcalá, Paseo do Prado e da Castellana, etc. Tarde livre para explorar as numerosas zonas comerciais da 

cidade ou descansar em algumas das inúmeras “terrazas” espalhadas pela cidade, desfrutando da animação das ruas de Madri. 

Como toque final a este dia, à noite você poderá assistir, opcionalmente, a um show de flamenco onde conheceremos as raízes 

musicais da arte espanhola. Acomodação. 

Dia 7: MADRI (AD) 

Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos seus museus e se desejar, poderá realizar uma completíssima excursão opcional 

à Toledo, cuja riqueza cultural vem marcada pela exemplar convivência que existiu nessa cidade entre as civilizações cristã, 

hebraica e muçulmana. Realizaremos um passeio em ônibus pelo perímetro urbano, a partir do qual teremos uma visão geral do 

seu patrimônio artístico e passearemos pelas suas ruas e praças mais emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada 

como uma das melhores obras de arte espanhola. Acomodação. 

Dia 8: MADRI (D) 

Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nossos serviços. 

 

  

Opção Cidade Nº Noites Hotel Categoria Tipo Apto 

 
 

01 
Lisboa 03 

Ibis José Malhoa (2*) ou Altis Park ou Sana 
Metropolitan ou Mercure Almada ou 

Similar 

 
4* 

 
 
 

Standard 

Madrid 03 

Rafael Ventas ou Weare Chamartin ou 
Holiday Inn Bernabeu ou Leonardo Madrid 
Center (3*) ou Novotel Madrid Center ou 

Similar 

4* 

 

 

 

O que inclui: 

- Traslado de chegada e saída, em serviço regular com assistência no idioma espanhol;  

-  06 noites de hospedagem no hotel selecionado com café da manhã diário; 

- Guia acompanhante falando espanhol; 

- Visitas e passeios conforme descritos no itinerário em serviço regular com guias locais falando espanhol; 

- 02 Jantares em Lisboa conforme o roteiro; 

 

   O que Não inclui: 

- Passagem aérea; 

- Taxas de embarque, segurança, ambiental, turismo ou qualquer outra entrada não mencionada;    

 Hotéis Previstos: 

 Serviços: 
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- Passeios opcionais; 

- Alimentação, exceto o café da manhã ou que não estiver mencionado no itinerário;  

- Assistência Viagem; 

- Extras de caráter pessoal (bebida, lavanderia, telefone e etc.);     

- Gorjetas e maleteiros nos aeroportos e hotéis; 

- Tudo o que não estiver mencionado no item O que inclui.   

 

 

 

 

 

Períodos Categoria Individual (SGL) Duplo (DBL) Triplo (TPL) 

 
Temporada Alta 

05/04/2017 a 
25/10/2017 

 
Tentação 

 
USD 960,00 

 

 
USD 740,00 

 
USD 725,00 

 
Seleção 

 
USD 1.205,00 

 

 
USD 875,00 

 
USD 860,00 

 
Temporada Baixa 

01/11/2017 a 
28/03/2018 

 
Tentação 

 
USD 925,00 

 

 
USD 705,00 

 
USD 695,00 

 
Seleção 

 
USD 1.160,00 

 

 
USD 830,00 

 
USD 820,00 

 

 

 

Valores em Dólares Americanos. Estes valores não são válidos durante o período de feriados, congressos e feiras. Importante 

ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data de check-out deve coincidir com a última data de validade do 

período; O máximo de bagagem permitido durante os traslados é de 01 (uma) mala por pessoa; Apartamento Triplo: a terceira 

pessoa poderá ser acomodada em uma cama de solteiro de armar ou sofá cama disponível no apartamento; Documentos 

Necessários Portugal e Espanha: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses. Para menores de 18 

(dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na companhia de apenas um dos 

pais é necessário autorização por escrito do outro; Nenhuma vacina é exigida para turistas. Necessário cartão de assistência de 

viagem com cobertura de Euros 30.000 englobando assistência médica/hospitalar e repatriação sanitária. 

 Informações Importantes: 

 Valores por pessoa: 


