
 
ESPANHA COM ESTILO 

SAÍDAS GARANTIDAS 2023 

MAIO: 21 - JUNHO: 18 – JULHO: 30 – SETEMBRO: 10 – OUTUBRO: 08 

 
DIA 1 – DOMINGO 
BARCELONA 
Chegada  ao  aeroporto,  traslado  ao hotel  e  acomodação.  Aproveite  para descansar no seu 
hotel ou fazer o primeiro contato com esta bela cidade 
 
DIA 2 - SEGUNDA-FEIRA 
BARCELONA 
Café da manhã. Pela manhã, um passeio  panorâmico  muito  interessante e bonito por Barcelona. 
Chegaremos à montanha de Montjuic, a 177m de altitude,  de  onde  pode-se  ter  vistas esplêndidas  
e  onde  se  encontram algumas  instalações  para  os  Jogos Olímpicos de 1992. Continuação até 
a emblemática Plaza de España, com as fontes, Museu Nacional de Arte, recinto de feiras, antiga 
Plaza de Toros, hoje o centro comercial As Arenas. A visita prossegue  passando  pelo  Porto  com 
o  Monumento  a  Colombo  e  por  importantes avenidas, como a Via Laietana. O Passeig de Gràcia 
é a vitrine da arquitetura modernista e onde estão La Pedrera e Casa Batlló. Passaremos pelo 
exterior da obra mais conhecida  
de Antonio Gaudí, a Sagrada Família. Para a tarde recomendamos visita opcional às Ramblas, 
Mercado Boquería, Bairro Gótico com visita ao interior da Catedral e Santa María del Mar. 
 
DIA 3 - TERÇA-FEIRA 
BARCELONA – PEÑISCOLA - VALENCIA 
Manhã livre para continuar desfrutando a cidade. No início da tarde, saída para Valencia. 
Percorrendo a costa mediterrânea pela rodovia, passaremos por localidades turísticas de verão 

TARIFAS EM EUROS 
Por pessoa em duplo   

€ 2395 
Suplemento individual 

€ 900 
      

FORMA DE PAGAMENTO: 
Sinal de 30% do preço total do tour somente à vista 
(sem o uso de cartão de crédito) e o saldo de 70% em 
até 5 vezes sem juros com cartões de crédito Visa, 
MasterCard e Diners. A Rota da Seda Viagens e 
Turismo reserva-se o direito de alterar a forma de 
pagamento sem aviso prévio a qualquer momento 
antes do recebimento do sinal. 
 

HOTEIS PREVISTOS 
(Ou similares na categoria indicada em cada  

BARCELONA: 
EUROSTARS GRAN MARINA * * * * * 

VALENCIA: 
EUROSTARS GRAN VALENCIA * * * * (*) 



famosas por suas praias e faremos uma breve parada na cidade costeira de Peñiscola, para 
conhecer uma das três cidades que ao longo da história foram sedes Pontifícias junto com Roma 
e Avinhão. Em Peñíscola foi rodado parte do filme “El Cid“ em 1961 com Charlton Heston e Sofia 
Loren e Games of Thrones. Finalizada  a  visita  continuação  até  a chegada a Valencia. A capital 
do rio Turia é a terceira cidade e área metropolitana mais populosa da Espanha. Chegada ao hotel 
e acomodação.  
 
DIA 4 - QUARTA-FEIRA 
VALENCIA 
Café da manhã no hotel. Pela manhã iniciamos nossa visita panorâmica de 3  horas,  com  uma  
parada  na  Cidade das Artes e das Ciências, onde pode-se admirar e fotografar as belas e 
vanguardistas  edificações  projetadas  por Santiago  Calatrava  e  Felix  Candela. Continuação  
pelos  jardins  e  avenida do rio Turia, Ponte de Aragón, Torres de Quart e entrada no centro 
histórico para percorrê-lo a pé. Passamos pela Catedral, Plaza de la Virgen, Lonja de la Seda e 
Barrio del Carmen com suas labirínticas  ruas  de  paralelepípedos, que cresceu entre as muralhas 
muçulmanas e cristãs com edifícios medievais,  palácios  e  lojas,  até  chegarmos ao  famoso  
Mercado  Central,  ágora da  gastronomia  valenciana  com  300 barracas  e  8.000  metros  
quadrados, a maior da Europa para produtos frescos.  Uma  estrutura  composta  por colunas  de  
ferro,  que  lembra  a Torre Eiffel, azulejos e vitrais, faz dele uma atração  arquitetônica  que  
recomendamos visitar em seu tempo livre. Resto do dia livre. Acomodação. 
 
DIA 5 - QUINTA-FEIRA 
VALENCIA – GRANADA 
Café da manhã no hotel e saída para Granada. O percurso de hoje permite apreciar  os  ‘contrastes’  
da  paisagem da  Espanha.  Passaremos  por  vilas, cidades  e  vegetação  mediterrânica com clima 
ameno e hortas, até entrar na Andaluzia, com o Parque Nacional da  Sierra  Nevada,  de  grande  
valor pela  sua  flora  e  fauna.  Montanhas com mais de 3000m de altura, como o Mulhacén, com 
3483m, o pico mais alto  da  Península  Ibérica.  Chegada  a Granada e acomodação. À noite, visita 
opcional ao Bairro mouro de Albaicín, Bairro cigano de Sacramonte e Plaza Nueva. 
 
DIA 6 - SEXTA-FEIRA 
GRANADA – CORDOBA – SEVILHA 
Café  da  manhã  no  hotel.  Hoje  vamos conhecer um dos tesouros mais preciosos  da  Espanha.  
A  Alhambra, declarada  Patrimônio  da  Humanidade,  é  sem  dúvida  o  monumento mais  
emblemático  da  cidade  e  um dos mais visitados do país. A Alhambra foi uma cidade palaciana, 
palácio de  reis  e  fortaleza,  tudo  em  um  só lugar. O complexo é uma construção surpreendente: 
não tem fachada principal, nem centro, nem eixo específico.  Prédios,  torres,  palácios,  pátios  e 
jardins se sucedem de forma natural, como  se  a  própria  vida  de  seus  habitantes  os  tivesse  
desenhado.  Continuação  para  Sevilha.  No  caminho faremos uma parada para uma visita 
panorâmica  por  Córdoba,  uma  das cidades  mais  visitadas  da  Espanha, graças ao seu legado 
histórico e cultural, Córdoba deve sua fama turística à sua Mesquita-Catedral que, junto com o 
centro histórico de Córdoba, é considerada comopatrimônio  Mundial da Humanidade pela 
UNESCO e o monumento  mais  importante  em  todo o  Ocidente  Islâmico  e  um  dos  mais  
incríveis do mundo. Dentro do que já foi um dia uma das maiores Mesquitas do mundo muçulmano, 
levanta-se uma  Catedral Cristã que tenta ofuscar a beleza do templo Árabe. Terminada a visita 
de Córdoba, continuação em direção à Sevilha. Chegada e acomodação em Sevilha. 
 
 
 
 

GRANADA: 
EUROSTARS GRAN VIA * * * * (*) 

SEVILLA: 
MELIA LEBREROS * * * * (*) 

CÁCERES: 
GRAN HOTEL DON MANUEL * * * * (*) 

MADRID: 
 PRINCESA PLAZA * * * * 

 

OS PREÇOS INCLUEM: 
• Carregadores nos hotéis 
• Guia acompanhante em espanhol (com 

conhecimentos de português)      
• 10 noites com café da manhã tipo buffet 
• 1 Jantar típico em Cáceres 

 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 

• Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a 
remessa de valores destinados à cobertura 
de gastos pessoais no exterior de pessoas fí-
sicas residentes no Brasil em viagens de tu-
rismo, nos termos da lei 13.315/2016; 

• Passagens aéreas de voos domésticos ou in-
ternacionais; 

• Taxas consulares para passaporte cujo visto 
turístico se faz necessário, nem serviço de 
despachante; brasileiros estão isentos de 
necessidade de visto turístico para estes pa-
íses, desde que a permanência seja menor ou 
igual a noventa dias e que o passaporte te-
nha validade mínima de três meses a contar 
da data de saída do território de cada um de-
les; 

• Seguro de viagem (ATENÇÃO: Nunca viaje 
sem seguro de viagem!), que deve ser con-
tratado separadamente; 

• Refeições não citadas no roteiro; 
• Serviço de guarda-volumes nem de carrega-

dores de bagagem em hotéis e aeroportos; 
• Bolsa de viagem, etiquetas de bagagem, 

porta-vouchers, capa de passaporte nem ne-
nhum outro brinde; 

• Nenhum material impresso (toda a docu-
mentação de viagem é enviada apenas ele-
tronicamente); 

• Excursões, passeios, visitas, espetáculos, 
atividades e refeições OPCIONAIS que ve-
nham a ser oferecidos pelo guia; 



DIA 7 – SABADO 
SEVILHA 
Café  da  manhã  no  hotel  e  visita  panorâmica  à  cidade.  Conheceremos  a monumental  capital  
da  Andaluzia  e não  tardará  muito  para  você  perceber que está em uma cidade repleta de arte, 
cor e sal! Veremos sua famosa Plaza  de  España  e  Parque  de  Maria Luisa.  Passaremos  pelo  
Arquivo  das Índias, a Giralda e a Catedral. Percorreremos  o  palácio  mudéjar  do  Real Alcázar,  
bairro  de  Santa  Cruz  com suas ruas estreitas e praças cheias de laranjeiras, Ponte de Triana e 
rio Guadalquivir com a Torre del Oro, Castelo de São Jorge, plaza de toros de la  
Maestranza. Acomodação. 

• Direito de fotografia e filmagem nas atra-
ções visitadas em que ele é cobrado à parte; 

• Gastos de caráter pessoal, como despesas 
adicionais em hotéis, bebidas nas refeições, 
telefonemas, táxi etc., sendo estas de res-
ponsabilidade exclusiva do passageiro; 

• Gorjetas para o guia e para o motorista 
(sempre a critério do passageiro, mas tradi-
cionalmente esperadas em qualquer país). 

 
DIA 8 – DOMINGO 
SEVILHA – CÁCERES 
Café da manhã no hotel e saída para Cáceres. Na chegada, visita panorâmica  à  pérola  da  Extremadura,  cenário natural  da  série  Game  of  Thrones. 
Começamos  nosso  passeio  a  pé  visitando  a  Plaza  Mayor,  principal  eixo da  cidade.  Passaremos  pelo  Arco  de la  Estrella  admirando  a  beleza  dos 
impressionantes  palácios  medievais, como o de Moctezuma,  Carvajal,  Palacio  e  Plaza  Golfines  e  Mayorazgo. Continuação  para  a  Co-Catedral  de 
Santa Maria, pela Plaza de San Jorge e  Cuesta  de  la  Compañía  para  completar  a  nossa  visita  com  a  Puerta de  Santa  Ana.  Para  a  noite  está  incluído  
Jantar  típico  com  produtos, pratos,  doces  e  vinhos  da  região  e do  país.  Acomodação  em  Cáceres. 
 
DIA 9 - SEGUNDA-FEIRA 
CÁCERES – TOLEDO – MADRID 
Café  da  manhã  no  hotel,  e  cedo  de manhã saída para Madrid. No caminho faremos uma parada para uma visita a Toledo, cidade declarada Patrimônio 
da  Humanidade,  e  uma  das  cidades mais  antigas  da  Europa  conhecida como a „ Cidade das Três Culturas „ já que nela conviveram cristãos, muçulmanos  
e  judeus. Visitaremos  a  Igreja de São Tomé ( onde está a obra-prima do famoso pintor espanhol de origem grega El Greco:  „ El Entierro del Conde de Orgaz 
„ ). A seguir entraremos na Catedral de Toledo para descobrir as obras-primas da arte que estão na „  Catedral  Primaz  da  Espanha  „.  Finalmente,  
conheceremos  a  famosa técnica    do  Damasquinado,  um  processo artístico de fabricação de joias, espadas e outros artigos que consiste na incrustação 
em aço de  metais preciosos  (  especialmente  fio  de  ouro  ). De tarde, faremos uma visita panorâmica muito interessante à Capital da Espanha, um percurso 
em ônibus pelas ruas mais importantes de Madrid, incluindo a área mais antiga e monumental, como o Paseo del Prado e de Recoletos, Gran Vía, Calle 
Mayor, Puerta del Sol, assim como a Madrid mais moderna do século XIX até hoje. Bairros de Salamanca e El Viso, Paseo de la Castellana, Plaza de Castilla, 
e vendo seus monumentos mais importantes, como a Puerta de Alcalá, antigo edifício  dos  Correios  (hoje  Câmara  Municipal),  fontes  de  Cibeles  e  
Neptuno, Estação de Atocha, Parque del Retiro, Plaza de Toros de Las Ventas,  Estádio Santiago Bernabéu, as 4 Torres, Plaza de Colón, Plaza de España, etc. 
A visita inclui  tambem  algumas  paradas  (em locais  autorizados)  para  descer  do ônibus e tirar fotos. Acomodação em Madrid. 
 
DIA 10 - TERÇA-FEIRA 
MADRID 
Café da manhã no hotel. Dia livre e / ou possibilidade de fazer visita opcional ao Museu do Prado. Sabe porque é chamado assim? O antigo Museu Nacional 
de Pintura e Escultura passou  a  ser  denominado  Museu do Prado, por Decreto Real de 14 de maio de 1920, por ser popularmente conhecido por estar 
situado no antigo Prado de los Jerónimos. O Museu  do  Prado,  além  de  ser  a  mais importante  Instituição  Cultural  na Espanha, é um dos mais importantes 
do mundo. Acomodação em Madrid. 
DIA 11 - QUARTA-FEIRA 
MADRID 
Café  da  manhã  no  hotel  e  traslado para o aeroporto. 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
1. A reserva de lugar na parte terrestre do tour se dá mediante confirmação pela Rota da Seda Viagens e Turismo no momento do recebimento do sinal, e a 

inscrição é efetivada no momento do recebimento pela Rota da Seda Viagens e Turismo da integralização do pagamento e do contrato de aquisição de 
programa de viagem internacional assinado e rubricado em todas as páginas dentro do prazo estipulado. O pagamento do sinal pelo passageiro implica sua 
aceitação integral do programa, dos preços, das formas de pagamento, das presentes observações, das dicas de viagem e do contrato anexo. 

2. Os preços deste tour estão fixados em euros, e serão convertidos para reais pelo câmbio do euro turismo a ser informado pela Rota da Seda Viagens e Turismo 
no dia do pagamento do sinal. Não serão aceitos pagamentos em moeda estrangeira. 



3. A entrega do contrato de aquisição de programa de viagem internacional assinado e rubricado em todas as páginas, da autorização de débito original corre-
tamente preenchida e assinada sem rasuras, da fotocópia legível da frente e do verso do cartão de crédito usado para o pagamento, da carteira de identidade 
e do CPF do seu titular, deve ser feita à Rota da Seda Viagens e Turismo no prazo máximo de 1 semana após o pagamento do sinal. A não observação desse 
prazo, bem como a entrega de documentos incompletos, rasurados, incorretamente preenchidos ou sem assinatura válida, serão consideradas desistência do 
tour, com o consequente cancelamento dos serviços solicitados e aplicação da multa de cancelamento. 

4. O sinal de 30% do preço total do tour não é válido para outro tour da Rota da Seda Viagens e Turismo. 
5. Em caso de desistência da viagem pelo passageiro por qualquer motivo (inclusive de saúde) até trinta dias antes do início do tour, será cobrada multa de 

20% (vinte por cento) do valor total do tour e dos serviços adicionais contratados. A menos de trinta dias do início do tour, a multa será acrescida de todo e 
qualquer valor a qualquer título que comprovadamente venha a ser cobrado da Rota da Seda pelo o fornecedor. 
  
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
No momento da reserva, é imprescindível encaminhar as cópias das principais páginas do seu passaporte (válido por mais de seis meses a contar da data de 
saída do passageiro do último país visitado) onde constam: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, número do passaporte com data de emissão 
e validade, endereço completo, número de CPF. 
  
BAGAGENS: 
Nas viagens de ônibus, cada viajante poderá viajar com até uma unidade de bagagem de tamanho médio com peso máximo de 30 quilos. O excesso de 
bagagem será aceito sempre e quando a capacidade de carga do veículo o permitir e com prévio pagamento de uma taxa a ser determinada caso a caso, 
podendo ser recusado sempre a critério do guia ou do motorista do ônibus. A bagagem não faz parte do contrato de transporte, ficando entendido para todos 
os efeitos que o passageiro deve conservá-la sempre consigo, qualquer que seja a parte do veículo ou do hotel em que estiver acomodada, e que é transportada 
pelo passageiro por sua conta e risco, sem que a Rota da Seda Viagens e Turismo possa ser obrigada a responder contratualmente pela perda ou danos que 
possa sofrer, seja qual for a razão. 

 


