
                     TOUR TEMÁTICO VIAGENS 2L 

Espanha: Vinho & Flamenco - 15 noites

 
Roteiro: 

Dia 1º: Brasil / Madrid 
Apresentação no Aeroporto Internacional para embarque com 
destino a Madri, Espanha. 

Dia 2º: Madrid 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel. Dia livre para 
explorar a cidade, passear por suas ruas. Jantar de boas vindas e 
acomodação. 
 
Dia 3º: Madrid 
Café da manhã. Saída para o Tour Monumental de Madri, 
conheceremos os principais pontos turísticos da cidade (3 horas). 
Almoço e resto do dia livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Madrid 
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 5º: Madrid / Toledo / Madrid
Café da manhã. Passeie por Toledo Encantada, explore as ruas da 
cidade histórica, observando marcos como o Bairro Judeu e a 
Igreja de São Tomé, que abriga a obra-prima de El Greco (5 
horas). Acomodação.

Dia 6º: Madrid / Córdoba
Café da manhã. Check-out e saída com destino a Córdoba (4 
horas). Chegada e check-in. Tarde livre para explorar a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação. 
 
Dia 7º: Córdoba
Café da manhã. Córdoba Mágica Tour, passeio pelos principais 
pontos turísticos, como a Ponte Romana e o antigo Bairro Judeu, 
o maior da Europa, e a famosa Mesquita de Córdoba (3 horas). 
Almoço e tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 8º: Córdoba / Málaga
Café da manhã. Check-out e saída para Málaga (1 hora e 50 
minutos). Chegada e check-in. Almoço em tradicional chiringuito 
com paella e sardinha (bebidas não incluídas). Após o almoço, 
visitaremos os principais pontos turísticos da cidade com entrada 
ao Museu Picasso e sua casa natal. Acomodação.

 
 
Dia 9º: Málaga / Nerja  *Balcon de Europa” / Málaga
Café da manhã. Visita ao “pueblo” de Nerja. Visitaremos o centro 
da cidade, o Balcão da Europa e as suas famosas grutas. Almoço 
e tarde livre. Acomodação. 

Dia 10º: Málaga / Tanger (Marrocos) / Málaga
Café da manhã e saída para o Fantástico Passeio pelo Marrocos 
(passeio de camelo, visita à cidade murada de Kasbah, medina 
(cidade velha) e mercado souk, almoço incluído). Retorno e 
acomodação.

Dia 11º: Málaga / Marbella
Café da manhã. Saída em direção ao famoso balneário de 
Marbella. Chegada e check-in. À tarde, passeio por Puerto Banús 
e centro da cidade. Acomodação. 

Dia 12º: Marbella
Café da manhã. Manhã livre para aproveitar o hotel. Após o 
almoço, saída para uma tarde de compras no Shopping “La 
Cañada”. Retorno e acomodação. 

Dia 13º: Marbella / Medina Sidonia / Jerez de la Fronteara
Café da manhã e check-out. Saída para a província de Cádiz., 
conhecida como "Tacita de Plata", devido a sua localização em 
uma ilha entre pântanos e costas colonizadas por fenícios e 
gregos há mais de 3.000 anos. Almoço em restaurante típico 
(bebidas não incluídas) e continuação para Jerez de la Frontera. 
Check-in e acomodação.

Dia 14º: Jerez de la Fronteara
Café da manhã. Visitaremos a mundialmente famosa vinícola 
Gonzáles Byass e sua marca de vinhos "Tio Pepe”, você passará 
pelas vinhas e jardins, adegas centenárias com mais de 180 anos 
de história e no final faremos uma degustação de vinhos com 
tapas. Tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 15º: Jerez de la Fronteara / Sevilha  
Café da manhã. Visita à Bodega Fundador, a mais antiga de Jerez 
com degustação de vinhos. Saída em direção à Sevilha, capital da 
Andaluzia. Check-in e tempo livre para descobrir esta cidade 
encantadora. Acomodação.
 
Dia 16º: Sevilha  
Café da manhã. Tour Catedral e Alcázar, visita pelos principais 
pontos da cidade (3 horas). Almoço e resto da tarde livre. Jantar 
de despedida com show de flamenco (bebidas não incluídas). 
Acomodação. 

Dia 17º: Sevilha  
Café da manhã e check-out. Traslado de saída (aeroporto ou 
estação ferroviária). Fim dos nossos serviços. Até breve!
 
 
 

  O que inclui: 

- Recepção e traslado de chegada e saída; 
- Acomodação em hotel 4* com café da manhã;
- Transporte em ônibus de luxo durante todo o trajeto;
- Guias locais;
- 3 almoços (bebidas não incluídas);
- 2 jantares (bebidas não incluídas);
- Atrações / atividades mencionadas no roteiro;
- Guia acompanhante;
- Assistência local em português (24 horas);
                                   
 

Saídas Garantidas

24 de Setembro, 2022



  Não inclui: 

-  Vôos; 
- Despesas pessoais; 
- Bebidas durante as refeições;
- Refeições não mencionadas no roteiro;
- Gorjetas e Gratificações; 
 
 
 

  Acomodação em Madri, Córdoba, Málaga, Marbella,  
Jerez de La Frontera & Sevilha: 
 

- Categoria Premium (4*): 
 

 
 
 

 Preço:  
 
Valor em Dólar Americano por pessoa (adulto) em apartamento 
duplo.  
 
 

 

• Se você tiver algum pedido especial (por exemplo, 
necessidades dietéticas ou assistência especial), informe-nos 
no momento da reserva. 
 
Não podemos garantir, mas faremos o possível para ajudá-lo 
com sua solicitação. 

• Para reservas ou dúvidas, envie-nos um e-mail para: 
carol@viagens2l.com 
 
 
                                                     
       
                                           www.2ltravel.com/viagens2l

Madrid NH Collection Madrid Gran 
Vía ou similar

Córdoba NH Collection Amistad 
Córdoba ou similar

Málaga Barceló Málaga ou similar

Marbella Barceló Marbella ou similar

Jerez de La Fronteara Hotel Jerez & Spa ou similar

Seville NH Collection Seville ou 
similar

Categoria USD

Premium 2,570

http://www.2ltravel.com/viagens2l

