PORTUGAL E ESPANHA
UMA JORNADA EXCLUSIVA PELOS ENCANTOS DA
PENÍNSULA IBÉRICA
Saída 17 de Junho | 17 Noites
Grupo com guia brasileiro acompanhante desde o Brasil

SAÍDA 28 DE AGOSTO 2019

VISITANDO: LISBOA, ALGARVE, SEVILLA, GRANADA, RONDA, TOLEDO E
MADRID.
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DESTAQUES INCLUÍDOS:

✓ 1 passeio completo em Lisboa, visitando os maiores pontos turísticos da cidade
✓ 1 passeio completo em Albufeira, a maior cidade da região do Algarve
✓ 1 passeio completo em Sevilla, desbravando toda a cidade espanhola
✓ 1 passeio pela cidade de Ronda, na província de Málaga
✓ 1 passeio completo em Granada, incluindo Alhambra
✓ 1 visita aos moinhos de La Mancha, terra de Dom Quixote
✓ 1 passeio completo em Toledo, capital da arte Espanhola
✓ 1 passeio completo em Madrid, visitando os maiores pontos turísticos da cidade
✓ 1 jantar tradicional privado com show de Flamingo
✓ 1 jantar especial panorâmico em Algarve
✓ 1 degustação de azeites especiais em Toledo
✓ 15 noites de hospedagem em hotéis 4 e 5*
✓ Transferes em ônibus privativos em todos os deslocamentos durante programa
✓ Guias locais em língua portuguesa durante todo programa
✓ Guia exclusivo Transeuropa acompanhando grupo durante todo trajeto
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DIA A DIA
17 de junho de 2021 – Quinta-feira
BRASIL – LISBOA, PORTUGAL
Apresentação nos aeroportos internacionais do Rio de Janeiro e São Paulo para
embarque com destino a Lisboa.
18 de junho de 2020 – Sexta-feira
LISBOA, PORTUGAL
Chegada à Lisboa, recepção e traslado ao hotel. Dia livre para descanso e passeios pela
cidade. Hospedagem em Lisboa.
19 de junho de 2020 – Sábado
LISBOA, PORTUGAL
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para passeio incluído, para visita
da cidade de Lisboa onde visitaremos os principais pontos turísticos da capital de
Portugal. Hospedagem em Lisboa.
20 de junho de 2020 – Domingo
LISBOA, PORTUGAL
Café da manhã no hotel. Dia livre. Sugestão de passeio opcional à Cascais e Estoril.
Hospedagem em Lisboa.
21 de junho de 2020 – Segunda-feira
LISBOA – ALGARVE, PORTUGAL (270KMS)
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno, saída em ônibus privativo em direção
ao Algarve, percorrendo um trajeto de 270kms. Algarve é uma região bonita e relaxante
de Portugal, que oferece uma paisagem diversificada, clima quente, e uma lista
interminável de coisas para fazer, tudo isto envolvido em uma atmosfera familiar. Está
localizado na região sul de Portugal. Imerso em um clima mediterrânico, é uma terra
vasta de majestosas montanhas, água azul e campos verdes abençoados com o cheiro
do Oceano Atlântico e uma infinidade de flores silvestres. O litoral é lindo e pode leválo a apaixonar-se pela região, enquanto explora a imensa faixa de falésias e formações
rochosas que fazem fronteira com o mar. Existem várias praias ao longo da costa,
muitas que são imaculadas com água azul-cristal. As praias fazem do Algarve um dos
pontos turísticos mais populares na Europa. Estaremos hospedados na região de
Carvoeiro próximo a Albufeira. Jantar de gala da Transeuropa no hotel Tivoli
Carvoeiro. O Tivoli Carvoeiro é um hotel 5* que está localizado em uma das regiões
mais lindas do Algarve, proporcionando vistas incríveis e é neste clima de beleza
surpreendente que a Transeuropa irá oferecer um lindo jantar de gala homenageando
seus passageiros. Hospedagem no Algarve.
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22 de junho de 2020 – Terça-feira
ALGARVE, PORTUGAL
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para passeio incluído para visita
de meio dia de Albufeira. A maior e mais eletrizante cidade da belíssima costa do
Algarve, Albufeira oferece estonteantes praias, um clima espetacular, uma vasta
seleção de restaurantes e uma vida noturna bastante animada. Retorno ao hotel.
Hospedagem no Algarve.

23 de junho de 2020 – Quarta-feira
ALGARVE, PORTUGAL – SEVILLA, ESPANHA (201kms)
Café da manhã no hotel. Saída em horário oportuno, em ônibus privativo, em direção
à Sevilla. Na chegada, teremos um passeio incluído, visitando esta cidade
hospitaleira, acolhedora, que apresenta em cada canto uma beleza surpreendente e
além de tudo tem 300 dias de sol por ano. Impossível ficar entediado nesta cidade que
oferece opções culturais incríveis, esporte, lazer e muita história. À noite teremos um
jantar incluído com show de bailado flamenco. Hospedagem em Sevilla.
24 de junho de 2020 – Quinta-feira
SEVILLA, ESPANHA
Café da manhã no hotel. Dia livre e sugestão de passeio opcional à Cadiz, Puerto de
Santa Maria com visita à adegas muito famosas e show equestre. Hospedagem em
Sevilla.

Transeuropa Operadora | www.transeuropa.com.br

25 de junho de 2020 – Sexta-feira
SEVILLA, ESPANHA
Café da manhã no hotel. Dia livre e sugestão de passeio opcional à Cordoba, com
visita dos pátios típicos e visita à Mesquita, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Hospedagem em Sevilla.

26 de junho de 2020 – Sábado
SEVILLA – GRANADA, ESPANHA (251KMS)
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno, saída em ônibus privativo em direção à
Granada. No caminho faremos uma visita, passeio incluído, à bela cidade de Ronda.
Ronda é uma cidade na província espanhola de Málaga que está localizada em um
desfiladeiro profundo. Este desfiladeiro (Tejo) separa a nova cidade da cidade antiga
que remonta ao tempo do domínio árabe. Visitaremos a Ponte Nova e seu mirante com
uma vista espetacular do desfiladeiro, a Praça de Touros da cidade nova e após o
almoço (livre) seguiremos para Granada. Chegada e hospedagem em Granada.
27 de junho de 2020 – Domingo
GRANADA, ESPANHA
Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído para visita de meio dia da cidade
de Granada, incluindo o monumento mourisco do século XV, Alhambra. Granada foi a
última cidade muçulmana na Europa tomada pelos cristãos espanhóis em 1492. Os
restos árabes e a cultura na culinária ainda podem ser observados atualmente. Retorno
ao hotel e hospedagem em Granada.

28 de junho de 2020 – Segunda-feira
GRANADA – TOLEDO, ESPANHA (360 KMS)
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída em direção a Toledo. No caminho
faremos uma visita, passeio incluído, aos famosos moinhos de La Mancha, com os
quais lutou o famoso cavaleiro espanhol Dom Quixote de La Mancha. Visitaremos
também uma fábrica de azeites com degustação. Chegada e hospedagem em Toledo.
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29 de junho de 2020 – Terça-feira
TOLEDO, ESPANHA
Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído para visita da cidade de Toledo.
Toledo é o berço das artes na Espanha, durante a era medieval foi a cidade mais
cosmopolita do mundo, com comunidades muçulmanas, germânicas, judaicas e cristãs
convivendo em paz e harmonia. Estas culturas deixaram um legado incomparável sendo
Toledo uma das joias da antiguidade no mundo moderno. Retorno ao hotel.
Hospedagem em Toledo.
30 de junho de 2020 – Quarta-feira
TOLEDO – MADRI, ESPANHA (73kms)
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída em ônibus privativo em direção à
Madri. Na chegada faremos uma visita panorâmica, passeio incluído, visitando todos
os mais famosos pontos turísticos da cidade. Hospedagem em Madri.

01 de julho de 2020 – Quinta-feira
MADRI, ESPANHA
Café da manhã no hotel. Dia livre ou para passeio opcional oferecido pelo guia.
Hospedagem em Madri.
02 de julho de 2020 – Sexta-feira
MADRI, ESPANHA
Café da manhã no hotel. Dia livre ou para passeio opcional oferecido pelo guia.
Hospedagem em Madri.
03 de julho de 2020 – Sábado
MADRI, ESPANHA - BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para aeroporto para embarque
com destino ao Brasil.
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VALOR DA PARTE TERRESTRE
Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: € 4.890,00
Entrada € 1.190,00
10 parcelas mensais: € 370,00
SUPLEMENTOS
Suplemento viajando individual: € 2.200,00

VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS:

Sujeitos à alteração

Cia Aérea: TAP PORTUGAL
Taxa de Emissão: US$ 100,00
Consulte o valor da tarifa aérea com seu
vendedor

Saída do Rio de Janeiro

TP 70

17/06

Rio de janeiro/Lisboa

21:10

10:55

TP 1025

03/07

Madrid Barajas/Lisboa

19:50

20:10

TP 75

03/07

Lisboa/Rio de Janeiro

23:40

05:35

TP 88

17/06

São Paulo (GRU)/ Lisboa

21:30

11:25

TP 1025

03/07

Madrid Barajas/Lisboa

19:50

20:10

TP 87

03/07

Lisboa/São Paulo (GRU)

23:45

05:45

Saída de São Paulo

O PROGRAMA INCLUI
• Traslados de chegada e saída para os voos sugeridos pela Transeuropa
(caso o passageiro esteja viajando em voos diferentes do grupo os traslados serão de sua responsabilidade) ;

•
•
•
•
•
•

03
02
03
02
02
03

noites
noites
noites
noites
noites
noites

de
de
de
de
de
de

hotel
hotel
hotel
hotel
hotel
hotel

em Lisboa com café da manhã em apartamento duplo;
no Algarve com café da manhã em apartamento duplo;
em Sevilla com café da manhã em apartamento duplo;
em Granada com café da manhã em apartamento duplo;
em Toledo com café da manhã em apartamento duplo;
em Madri com café da manhã em apartamento duplo;
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• 01 passeio em Lisboa; 01 passeio em Albufeira; 01 passeio em Sevilla; 01 passeio
em Ronda; 01 passeio em Granada; 01passeio aos moinhos de La Mancha; 01
passeio em Toledo; 01 passeio em Madri;
• 01 jantar no Algarve; 01 jantar com show em Sevilla;
• Kit de viagem Transeuropa;
• Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Acompanhamento de guia brasileiro durante todo o trajeto desde a saída do Brasil
(para mínimo de 15 passageiros. O guia Transeuropa sairá do destino que tenha o maior número de passageiros,
ou do Rio de Janeiro ou de São Paulo).

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas
etc.;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries etc.;
• Taxas e impostos hoteleiros locais;
• Vistos e taxas referentes;
• Seguro de viagem e de cancelamento de viagem;
• Qualquer item não mencionado como incluso.
HOTÉIS PREVISTOS

sujeitos à alteração por similares da mesma categoria
Rua Castilho 11,
Lisboa, Portugal

Santo

Antônio,

1269-072

Lisboa

Hotel Altis Grand 5*

Algarve

Tivoli Carvoeiro 5*

Apartado 1299, Vale Covo Praia do Carvoeiro,
8401-911 Carvoeiro, Portugal

Sevilla

Hotel Melia Lebreros 4*

Luis de Morales, 2, Nervión, 41015 Sevilha,
Espanha

Granada

Hotel Barcelo Carmem 4*

Maestro Montero, 12, Distrito de Ronda, 18004
Granada, Espanha

Toledo

Hesperia Toledo 4*

Marques de Mendigorria, 8-10, 45003 Toledo,
Espanha

Madri

Hotel Barcelo Torre de Madrid 5*

Plaza de España, 18, Moncloa-Aravaca, 28008
Madri, Espanha

TEMPERATURA
Portugal

Mín: 16°C e Máx: 25°C

Espanha

Mín: 16°C e Máx: 28°C
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FORMA DE PAGAMENTO:
Parte Terrestre
Entrada de € 1.190 e o saldo em 10 parcelas mensais de € 370,00 sem juros nos cartões VISA/MASTER
e AMEX (sujeito à aprovação).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Documento de identidade RG tirada há menos de 10 anos ou passaporte com validade mínima de 06
meses.
SEGURO DE VIAGEM E DE CANCELAMENTO DE VIAGEM
Sugerimos que no ato da contratação do programa/viagem, seja adquirido o seguro viagem obrigatório
que já consta o seguro de cancelamento de viagem. (verifique a apólice). Importante ressaltar que o
seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando a aquisição do mesmo se der no ato da compra
do pacote de viagem. Consulte o seu agente de viagem.
IMPORTANTE
Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea
e terrestre, mas para apresentar nossos programas com maior transparência estamos desvinculando os
valores de parte aérea e parte terrestre. Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de
utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou utilizar seu programa
de milhagem.
VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS /BAGAGENS
A regra de bagagem despachada para esta viagem é de uma mala de até 15kg por passageiro,
independente da regra da Cia aérea e da classe comprada pelo passageiro. Passageiros com excesso de
bagagem devem se responsabilizar pela sua bagagem extra. Na hipótese de excesso de bagagem, ter
de pagar as sobretaxas devidas e cobradas pelas empresas contratadas.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa
vontade.
• Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem obrigatório, para sua tranquilidade. Consulte
com seu agente de viagem o seguro que melhor atenda às suas necessidades.
• Os preços são apresentados em dólar ou euro e serão convertidos para reais ao câmbio do dia do
pagamento.
• Os hotéis, Cia Aérea, voos previstos e passeios podem sofrer alterações por outros de categoria
similar por motivo de força maior.
• Lugares limitados, os programas estão sujeitos a lotação sem aviso prévio.
• Não serão efetuadas reservas sem pagamento.

ESTE PROGRAMA SEGUIRÁ RIGOROSAMENTE TODOS OS PROTOCOLOS DE
SEGURANÇA E HIGIENE ESTABELECIDOS PELA ANVISA ASSIM COMO PELA
OMS.
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