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QUEM SOMOS 

CAROLINE - Sou especializada no turismo espanhol e 
português. Criadora de viagens únicas e perfeitamente 
adaptadas para o seu cliente, tenho mais de 20 anos de 
experiência na industria de viagens. Sou apaixonada por 
detalhes e serviços. 
  
Autora publicada e Ex-Cast Member da Walt Disney World 
Company, adoro encantar as pessoas. 

Meu papel é garantir que a viagem do seu cliente seja 
repleta de momentos especiais e mágicos. 
 
Acredito que viajar é muito mais do que ir de um lugar para 
outro. A descoberta de outra cultura e estilo de vida 
enriquece qualquer pessoa e estou comprometida em 
transformar a vida de seus clientes por meio de uma incrível 
experiência. 
  
  
  
Faça parte da minha felicidade! 
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DIFERENCIAL VIAGENS 2L 

SOMOS CHEIAS DE IDÉIAS E APAIXONADAS POR 
VIAGENS. 
 
Experiências únicas são nossa especialidade. Dê-nos um 
desafio, temos tudo sob controle. 

SOMOS CALMAS E FLEXÍVEIS 

Você quer pegar um vôo diferente. Mudar de hotel. 
Prolongar sua viagem. Está tudo bem, honestamente. 
Faremos isso acontecer, em qualquer lugar da Espanha. (Ou 
dar-lhe uma sugestão melhor). 

TEMOS TUDO SOB CONTROLE 

Não que você planeje entrar em contato enquanto estiver 
fora, mas caso aconteça algo, estamos disponíveis 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, por telefone, mídia social, email 
ou WhatsApp. Ou você pode enviar uma mensagem em 
uma garrafa e responderemos a ela. 

 
Contatos: 

Telefone & WhatsApp: +34 636 467 028 
Instagram: @viagens2l 
Site: www.2ltravel.com/viagens2l 
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PORQUE A ESPANHA? 
 

Existem inúmeras razões pelas quais a Espanha é o destino 
número um da Europa. 
 
O clima e a garantia de Sol estão no topo da lista. 

A Espanha realmente tem tudo, de paisagens e praias 
incríveis a culinária mundialmente famosa e 
rica história - sem mencionar museus 
fantásticos e arquitetura impressionante.   

Alguns dos pintores mais famoso do 
mundo vêm da Espanha, de Francisco de 
Goya a Pablo Picasso.  

Cada cidade é única. A Espanha parece 
ser um país com mil países diferentes. Cada cidade tem sua 
comida, pastelaria, vinho e uma história, além de locais 
muito interessantes para visitar.  

De Madri a Barcelona a Valência e Málaga, quando se trata 
de cidades que não podem deixar de ser visitadas, temos 
muitas opções.  

Todos aqui curtem a vida. A terra da “siesta” está 
esperando por você.  
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QUANDO VIAJAR PARA A 
ESPANHA? 

 
A Espanha tem estações bem definidas.  

Escolha a sua época preferida para embarcar: 

• Inverno (de dezembro a março): média de 0Cº a 
11Cº. Fique atento também à previsão de neve 
durante os meses de dezembro e janeiro; 

• Primavera (de março a junho): média de 11Cº a 22Cº. 
Assim, essa é considerada uma das melhores épocas 
para viajar para a Espanha; 

• Verão (de junho a setembro): média de 19Cº a 40Cº. 
Dessa forma, se prepare para muito calor, cidades 
mais cheias e tempo seco – dependendo da região 
que for visitar; 

• Outono (de setembro a dezembro): média de 11Cº a 
26Cº. 
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DOCUMENTOS PARA VIAJAR A 
ESPANHA? 

A viagem para a Espanha requer uma documentação 
básica. Veja abaixo: 

- Passaporte válido com até 3 meses para vencer e com 
folha em branco para carimbo; 

- Seguro Viagem (obrigatório e de acordo com as normas 
estabelecidas pelo tratado de Schengen); 

- Comprovante de hospedagem; 

- Comprovantes financeiros para a estadia no 
país (comprovante de renda, extrato bancário 
e cartão de crédito internacional…alguns 
exemplos a serem apresentados na 
imigração, além de dinheiro na moeda local); 

- Reserva da passagem de retorno ao Brasil. 
 

Brasileiros não necessitam de visto de turismo para 
visitarem a Espanha. Sempre recomendamos verificar as 
informações atualizadas.  
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NOSSOS SERVIÇOS 

- Acomodação (Menor tarifa garantida); 

- Transporte (Traslado de chegada e saída); 

- Tours Privativos com guias locais; 

- Recepção aeroporto; 

- Atrações; 
 
- Aulas de Tênis (Barcelona); 

- Aulas de Pádel (Málaga / Marbella); 

- Aulas de Yoga (Málaga / Marbella); 

- Guias locais que falam português; 

- Grupos; 

- Viagem de Incentivo; 

- Roteiros Personalizados. 

- Suporte local 24 horas em português. 
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TOURS PRIVATIVOS 

Todos os nossos tours podem ser personalizados. 
 
Barcelona                                                                        página 
1. Barcelona Básica - 4 noites                                                               13  
2. Barcelona Completa - 4 noites                                                         14 
3. Barcelona em Família - 5 noites                                                        15 
4. Queer Barcelona - 6 noites                                                               16 
5. Barcelona Gastronômica - 5 noites                                                   18 
6. Barcelona VIP - 5 noites                                                                    19 
7. Barcelona Amantes do Tênis - 13 noites.                                          20 

 
Menu de Experiências Barcelona                                                     22 
Menu de Experiências Roteiros Gastronômicos                               25 

Barcelona & Valência 
8. Barcelona & Valência Básica - 7 noites                                             29 
9. Barcelona & Valencia Completa - 7 noites                                       31 
10. Barcelona & Valência em Família - 8 noites                                      33 
11. Queer Barcelona & Valência - 7 noites                                             35         

 
Menu de Experiências Valência                                                        37 

Barcelona, Valência & Alicante 
12. Barcelona, Valência & Alicante Básica - 10 noites                            40 
13. Barcelona, Valência & Alicante Completa - 10 noites                      42 
14. Queer Barcelona, Valência & Alicante -10 noites                            44 

Barcelona & Ilhas Baleares 
15. Barcelona & Palma de Mallorca Básica - 7 noites                             47 
16. Barcelona & Palma de Mallorca Completa - 8 noites                       49 
17. Barcelona & Palma de Mallorca em Família - 9 noites                     51 
18. Queer Barcelona, Palma de Mallorca & Ibiza Colorida - 11 noites   53                                                                                      
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TOURS PRIVATIVOS 
 
Barcelona & Ilhas Baleares                                                      página 
19. Barcelona, Palma de Mallorca & Menorca - 11 noites                      55 
20. Barcelona & Ibiza Completa - 8 noites                                             57                                              
21. Queer Barcelona & Ibiza Colorida - 8 noites                                    59 
22. Palma de Mallorca Básica - 4 noites                                                 61 
23. Palma de Mallorca Completa - 6 noites                                           62 
24. Ibiza Charmosa - 5 noites                                                                 63 
25. Queer Ibiza - 5 noites                                                                       64 

 
Menu de Experiências Palma de Mallorca                                        65 

 
Barcelona & Madri 
26. Barcelona & Madri Básica (vice-versa) - 8 noites                              71 
27. Barcelona & Madri Completa (vice-versa) - 8 noites                        73 

Barcelona, Madri & Málaga 
28. Barcelona, Madri & Málaga com passeio de um dia  

ao Marrocos - 12 noites                                                                    76                                                                                             
 
Madri 
29. Madri Básica - 4 noites                                                                     80 
30. Madri Completa -  4 noites                                                               81 
31. Madri em Família - 5 noites                                                              82 
32. Queer Madri - 5 noites                                                                     83 
33. Madri Gastronômica - 5 noites                                                         84 
34. Madri VIP - 5 noites                                                                          85  
35. Madri Misteriosa - 4 noites                                                               86 
36. Roteiro Gastronômico Dom Quixote - 8 noites                                88 

 
Menu de Experiências Madri                                                            90 
Menu de Experiências Roteiros Gastronômicos                               93                                                

 
Madri & Santiago de Compostela 
37. Madri & Santiago de Compostela - 8 noites                                    98 
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TOURS PRIVATIVOS 
 
Madri & Ilhas Canárias                                                    página 
38. Madri & Ilhas Canárias - 9 noites                                                    101                       

Madri & Andaluzia 
39. Madri, Sevilha & Córdoba com passeio de um dia  

ao Marrocos - 10 noites                                                                  104                                                                                                                               
40. Madri, Málaga & Marbella visita a casa natal do famoso  

Pablo Picasso - 13 noites                                                                106                                                                                                       
41. Madri & Málaga com visita a casa natal do famoso  

Pablo Picasso - 9 noites                                                                  109 
42. Madri  & Málaga em Família com visita a cidade 

dos smurfs - 11 noites                                                                     111 
43. Madri, Sevilha, Córdoba & Granada com passeio  

de um dia ao Marrocos - 12 noites                                                 113                                                                    

44. Tour Temático: Vinho e Flamenco - Madri, Málaga,  
Marbella, Tarifa, Cádiz, Jerez de La Frontera & Sevilha 
 - 14 dias (com guia brasileira acompanhante)                               116 

Andaluzia 
45. Málaga Básica - 4 noites                                                                 120 
46. Málaga Completa - 5 noites                                                           121 
47. Málaga Misteriosa - 4 noites                                                           122 
48. Málaga & seus “pueblos” mágicos - 5 noites                                124 
49. Costa do Sol em Família com visita a cidade 

dos smurfs - 6 noites                                                                       126 
50. Queer Costa do Sol - 6 noites                                                        127 
51. Pádel na Costa do Sol (Málaga ou Marbella) - 7 noites                  128 
52. Marbella Básica - 4 noites                                                               130 
53. Marbella Completa - 5 noites                                                         131 
54. Roteiro do Jamón Ibérico de Bellota - 9 noites                              132                  
  
       Menu de Experiências Málaga                                                       135     
Viagem de Incentivo                                                                             137 
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BARCELONA



1 - Barcelona Básica   
4 noites 

Barcelona: Uma cidade cosmopolita! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 6º: Barcelona
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem no hotel 
selecionado com café da manhã;
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Jazz Hotel  
Hotel Catalonia Sagrada Família 
 
-   Categoria Premium (4*): 
H10 Casa Mimosa  
Wilson Boutique Hotel  
Vincci Gala Hotel 

-   Categoria Luxo (5*) 
Hotel Arts Barcelona
Hotel Mercer Barcelona

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 
 

 

Categoria

Standard 299

Premium 399

Luxo 760
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2 - Barcelona Completa   
4 noites 

Barcelona: Uma cidade cosmopolita! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã e saída para o Tour Gaudí e 
o Modernismo | transporte público (visitas 
externas, duração 3 horas). Almoço e tarde 
livre. Jantar com show de flamenco. 
Acomodação.

Opcional: entrada e visita guiada a Sagrada 
Familia (25 euros por pessoa) | 1 hora e 50 
minutos | português.  
 
Dia 4º: Barcelona
Café da manhã. Tour Lendas, Segredos e 
Histórias do Bairro Gótico (2 horas). Almoço 
livre. Visita guiada ao Museu Miró (1 hora e 
30 minutos). Acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã e manhã livre para passear 
pela belíssima Barcelona. As 12:00 nos 
encontraremos para um Tour de Tapas (4 
bares, 4 tapas). Tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 6º: Barcelona
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem no hotel 
selecionado com café da manhã;
- Tour Gaudí e o Modernismo | visitas 
externas  | transporte público | guia em 
português; 
- Tour Lendas, Segredos e Histórias do 
Bairro Gótico | guia em  português;
-   Visita guiada ao Museu Miró com entrada 
| guia em português;
-  Tour de Tapas (4 bares, 4 tapas) / 12:00 | 
guia em português;
- Jantar com show de flamenco (sem 

bebidas);
- Assistência local em português (24 horas). 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Jazz Hotel  
Hotel Catalonia Sagrada Família  
 
-   Categoria Premium (4*): 
H10 Casa Mimosa  
Wilson Boutique Hotel 
Vincci Gala Hotel  

-   Categoria Luxo (5*) 
Hotel Arts Barcelona
Hotel Mercer Barcelona 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 
 
 
 

Categoria

Standard 479

Premium 584

Luxo 975

14



3 - Barcelona em Família 
                5 noites      

 
Barcelona: Uma cidade cosmopolita!

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã. Tour em família pelo bairro 
gótico com nossa guia em português (2 
horas). Almoço livre. CosmoCaixa (Museu 
i n t e r a t i v o d a c i ê n c i a - 2 h o r a s ) . 
Acomodação. 
 
Dia 4º: Barcelona
Café da manhã e saída para o parque 
temático PortAventura Park & Ferrari Land. 
Retorno e acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Manhã e almoço livre. 
Aquarium de Barcelona. Acomodação.

Dia 6º: Barcelona
Café da manhã. Tour Gaudí e o mosaico (2 
horas e 30 minutos). Almoço e tarde livre. A 
noite sugerimos um show de flamenco. 
Acomodação.

Dia 7º: Barcelona
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Transporte privativo e ticket de 1 dia para 

dois parques (PortAventura Park & Ferrari 
Land);

- Tour com a família pelo bairro gótico | guia 
em português;

- Entrada para o CosmoCaixa;
- Entrada para o Aquarium de Barcelona;
- Tour Gaudí e o mosaico | guia em 

português;
- Assistência local em português (24 horas). 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*): 
Hotel Casa Luz 
Hotel Actual Boutique  
 
-   Categoria Premium (4*): 
Hotel Royal Passeig de Gracia  
Best Western Premier Hotel Dante  

-   Categoria Luxo (5*) 
Hotel Arts Barcelona
Majestic Hotel & Spa Barcelona

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

 
CHD de 3 a 12 anos no mesmo quarto dos 
pais: descontar 210 € do valor do adulto. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Categoria

Standard 576

Premium 698

Luxo 1.060
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4 - Queer Barcelona 
6 noites 

 
Barcelona é uma das cidades mais liberais 
da Europa e um dos destinos mais 
procurados! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã e saída para o Tour 
Barcelona Colorida (3 horas). Almoço e 
tarde livre. Rainbow Night Tour (1 drink 
incluído). Acomodação. 
 
Dia 4º: Barcelona
C a f é d a m a n h ã e a s 1 2 : 0 0 n o s 
encontraremos para o nosso Tour de Tapas 
(4 bares, 4 tapas). Tarde livre. Acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.  
 
Sugerimos um almoço no “El Chiringuito de 
Mar Bella”.

Dia 6º: Barcelona | Sitges
Café da manhã e check-out. Translado, 
check-in e tour na cidade de Sitges (2 
horas). Tarde livre. Acomodação. 

Dia 7º: Sitges
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 

 
Dia 8º: Sitges
Café da manhã. Traslado de saída 
(aeroporto, porto ou estação de trem). Fim 
dos nossos serviços.
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 3 noites de hospedagem em Barcelona no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 3 noites de hospedagem em Sitges no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Barcelona Colorida (3 horas) | guia 

em português;
- Rainbow Night Tour (1 drink incluído);
- Tour de Tapas (4 bares, 4 tapas) | guia em 

português (12:00);
- Traslado de Barcelona até Sitges (40 

minutos);
- City tour em Sitges com guia em 

português (2 horas);
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem em Barcelona & 
Sitges: 
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
- Categoria Premium (4*): 
 

 
 
 

Barcelona Sitges

Jazz Hotel Hotel Platjador

Hotel Soho Galeón

Barcelona Sitges

Lugaris Beach 
Hotel

Meliá Sitges

Axel Hotel 
Barcelona

Hotel MiM Sitges
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- Categoria Luxo (5*): 
 

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 
 
 

Barcelona Sitges

Hotel Arts 
Barcelona

Dolce Sitges

Pullman Barcelona 
Skipper

Categoria

Standard 715

Premium 867

Luxo 1.198
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5 - Barcelona Gastronômica 
5 noites         

Barcelona: Uma cidade cosmopolita! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã. Tour a Bodega Can Calopa 
com guia sommelier durante todo o passeio 
e degustação (4 horas). Acomodação. 
 
Dia 4º: Barcelona
Café da manhã e saída para uma aula de 
culinária espanhola e visita ao Mercado La 
B o q u e r i a ( 4 h o r a s ) . Ta r d e l i v r e . 
Acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Tour pelo bairro gótico com 
nossa guia em português (2 horas). Tarde 
livre. Acomodação.

Dia 6º: Barcelona
C a f é d a m a n h ã e a s 1 2 : 0 0 n o s 
encontraremos para o nosso Tour de Tapas 
(4 bares, 4 tapas). Tarde livre. Acomodação.
 
Dia 7º: Barcelona
Café da manhã. Traslado de saída 
(aeroporto, porto ou estação de trem). Fim 
dos nossos serviços.

 
  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour Bodega Can Calopa com traslado (4 

horas) | guia em português;
- Aula de culinária espanhola e visita ao 

Mercado La Boqueria (4 horas) | guia em 
espanhol;

- Tour de Tapas (4 bares, 4 tapas) | guia em 
português (12:00);

- Tour pelo Bairro Gótico com guia em 
português (2 horas);

- Assistência local em português (24 horas). 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*): 
 Jazz Hotel  
Hotel Catalonia Sagrada Família  
 
-   Categoria Premium (4*): 
H10 Casa Mimosa  
Wilson Boutique Hotel 
Vincci Gala Hotel  

-   Categoria Luxo (5*) 
Hotel Arts Barcelona
Hotel Mercer Barcelona

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.
 
 
 

Categoria

Standard 595

Premium 699

Luxo 1.098
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6 - Barcelona VIP           
5 noites          

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã e saída para o Tour Picasso 
e Barce lona , Onde tudo começou 
acompanhado por um especialista em arte 
(4 horas). Almoço e tarde livre.  Jantar com 
show de flamenco. Acomodação. 
 
Dia 4º: Barcelona
Café da manhã. Tour Lendas, Segredos e 
Histórias do Bairro Gótico (2 horas). Almoço 
livre. Visita guiada ao Museu Miró (1 hora e 
30 minutos). Acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Experiência única de dirigir 
uma Ferrari  no circuito urbano da F1 e 
curtir vistas belíssimas da cidade (40 
m i n u t o s ) . A l m o ç o e t a r d e l i v r e . 
Acomodação. 
 
Dia 6º: Barcelona
Café da manhã. Manhã e almoço livre. Final 
da tarde passeio de helicóptero (20 
minutos). Acomodação.

Dia 7º: Barcelona
Café da manhã. Traslado de saída 
(aeroporto, porto ou estação de trem). Fim 
dos nossos serviços.

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída 
em carro de luxo;
- 5 noites de hospedagem no hotel 

selecionado (categoria luxo) com café da 
manhã;

- Jantar com show de flamenco;
- Tour Picasso e Barcelona, Onde tudo 

c o m e ç o u a c o m p a n h a d o p o r u m 
especialista em arte (4 horas) guia em 
espanhol;

- Tour pelo circuito urbano da F1 em uma 
Ferrari (40 minutos);

- Tour Lendas, Segredos e Histórias do 
Bairro Gótico | guia em português;
-   Visita guiada ao Museu Miró com entrada 
| guia em português; 
- Passeio de helicóptero (20 minutos);
- Assistência local em português (24 horas). 
 

 Hospedagem: 

-   Categoria Luxo (5*) 
Hotel Arts Barcelona  
W Hotel Barcelona
Hotel Mercer Barcelona

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria

Luxo 1.570
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7 - Barcelona Amantes do 
Tênis  

 (Duas semanas de aula em uma 
das melhores escolas de tênis da 

atualidade)      
13 noites          

Saídas: Todos os sábados. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º (sábado): Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º (domingo): Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas e descansar para o 
iníc io das aulas na segunda-feira.  
Acomodação.

Dia 3º (segunda): Barcelona
Café da manhã. Atividade física. Academia 
Aula de tênis. Almoço. Aula de tênis. 
Atividade física. Jantar. Acomodação. 
 
Dia 4º (terça): Barcelona
Café da manhã. Atividade física. Academia 
Aula de tênis. Almoço. Aula de tênis. 
Atividade física. Jantar. Acomodação.

Dia 5º (quarta): Barcelona
Café da manhã. Atividade física. Academia 
Aula de tênis. Almoço. Aula de tênis. 
Atividade física. Jantar. Acomodação.

Dia 6º (quinta): Barcelona
Café da manhã. Atividade física. Academia 
Aula de tênis. Almoço. Aula de tênis. 
Atividade física. Jantar. Acomodação.

Dia 7º (sexta): Barcelona
Café da manhã. Atividade física. Academia 
Aula de tênis. Almoço. Aula de tênis. 
Atividade física. Jantar. Acomodação.
 
Dia 8º (sábado): Barcelona
Café da manhã. Tour Lendas, Segredos e 
Histórias do Bairro Gótico (2 horas). Almoço 
livre. Visita guiada ao Museu Miró (1 hora e 
30 minutos). Acomodação  

Dia 9º (domingo): Barcelona
Café da manhã. Tour Lendas, Segredos e 
Histórias do Bairro Gótico (2 horas). Almoço 
livre. Visita guiada ao Museu Miró (1 hora e 
30 minutos). Acomodação

Dia 10º (segunda): Barcelona
Café da manhã. Atividade física. Academia 
Aula de tênis. Almoço. Aula de tênis. 
Atividade física. Jantar. Acomodação. 
 
Dia 11º (terça): Barcelona
Café da manhã. Atividade física. Academia 
Aula de tênis. Almoço. Aula de tênis. 
Atividade física. Jantar. Acomodação.

Dia 12º (quarta): Barcelona
Café da manhã. Atividade física. Academia 
Aula de tênis. Almoço. Aula de tênis. 
Atividade física. Jantar. Acomodação.

Dia 13º (quinta): Barcelona
Café da manhã. Atividade física. Academia 
Aula de tênis. Almoço. Aula de tênis. 
Atividade física. Jantar. Acomodação.

Dia 14º (sexta): Barcelona
Café da manhã. Atividade física. Academia 
Aula de tênis. Almoço. Aula de tênis. 
Atividade física. Jantar. Acomodação.

Dia 15º (sábado): Barcelona
Café da manhã. Traslado de saída 
(aeroporto, porto ou estação de trem). Fim 
dos nossos serviços.

* Programa personalizado para cada 
jogador de acordo com seu nível de jogo e 
tempo disponível. Mínimo uma semana de 
aula. 

20



  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 1 3 n o i t e s d e h o s p e d a g e m e m 

Apartamento em frente a escola ou 
Aparthotel próxima a escola;

- Pensão completa (café da manhã, almoço 
e jantar);

- Aula de tênis (3 horas diárias - segunda a 
sexta );

- Treinamento físico (2 horas e 30 minutos - 
segunda a sexta);

- Tour Gaudí e o Modernismo | visitas 
externas  | transporte público | guia em 
português;
- Tour Lendas, Segredos e Histórias do 
Bairro Gótico | guia em português;
-   Visita guiada ao Museu Miró com entrada 
| guia em português;
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 
 
Programação: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto). 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horários Segunda à Sexta

09:00 - 09:45 Café da manhã

09:45 - 10:00 Aquecimento

10:00 - 11:30 Atividade física

12:00 - 14:00 Aula de tênis

14:00 Almoço

16:00 - 17:00 Aula de tênis

17:00 - 18:00 Atividade física

18:30 Jantar

Categoria

Standard Consultar

Premium Consultar
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Menu de Experiências  
BARCELONA 

 
Tour Bairro Gótico - 3 horas  
 
Passeio pelo bairro mais antigo de 
Barcelona. 

Pontos visitados: catedral, ruínas romanas, 
praças: Sant Jaime, Felip Neri, del Rei, 
Reial, bairro Judeu e Ramblas. 
 
 
Guia em português. 

Tour Gaudí e o Modernismo - 3 horas
 
Passeio pelas obras de Gaudí e outras 
obras modernistas. Transporte público. 
 
Pontos visitados: Casa Milá, Casa Batló, 
Casa Amtler, Casa Lleó i Morera e 
Sagrada Família. (Visitas externas) 
 
Opcional: entrada e visita guiada a 
Sagrada Familia | 1 hora e 50 minutos | 
português. 
 
Guia em português. 
 

Tour de Bike - 3 horas
 
Roteiro 1: bairro Gótico, born, praias e 
parque ciutadella. 
 
Roteiro 2: Casas Gaudí, Sagrada Família, 
praça de touros e Arco do triunfo. 
 
Disponibilidade de bicicleta com cadeira 
para crianças e bicicleta infantil. 
 
Guia em português. 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Consultar valores 
 
 
 
 
 
Tour Lendas, Segredos e Histórias do 
Bairro Gótico - 2 horas  
(Recomendado para crianças) 
 
Passeio pelas ruas e praças do bairro 
gótico. 
 
Guia em português. 

Visita Guiada ao Museu Miró - 1 hora e 
30 minutos  
(Recomendado para crianças e amantes 
da arte) 
 
 
Inclui as entradas. 
 
Guia em português. 

Tour de Tapas  

Para provar os sabores da Espanha. 

- 4 bares, 4 tapas 
- Bares do bairro Gótico e Raval 
 
Horários: 12h ou 18h. 
 
Guia em português. 
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Menu de Experiências  
BARCELONA 

Tour Gaudí e o Mosaico 
(Ideal para Famílias) 

- 1 hora de tour pelas obras de Gaudí 
- 1 hora e 30 minutos de oficina de 
mosaico - materia incluido. 
 
Guia em português. 

Fotos em Barcelona
Leve uma linda lembrança da sua viagem. 
 
Ensaio fotográfico com fotógrafa brasileira 
pelos pontos turísticos de Barcelona. 
 
Guia em português. 

Tour de Segway pela praia
1 hora - 7, 37 km 
17 pontos fotográficos 
tempo extra para treinar 
 
Guia em espanhol 

Tour de Segway Parque Ciutadella  
1 hora - 7,1 km 
17 pontos fotográficos 
tempo extra para treinar 
 
Guia em espanhol 
 

eScooter Mini Tour  
1 hora - 9 km 
tempo extra para treinar 
 
Valor por pessoa: € 100 
 
Guia em português 
 
 
 
 

* Consultar valores 

 
Tour  ao Barcelona Camp Nou  

Visita ao Estádio e museu. 
 
 
Guia em espanhol 

Jantar com show de flamenco  
 
Traslado do hotel ida e volta. 
 
Jantar em restaurante típico. 
 
Não inclui bebidas. 
 

Traslado de chegada e saída  
 
Aeroporto de Barcelona | Centro 
Centro | Aeroporto de Barcelona  
 
2 bagagens por pessoa 

Aeroporto de Barcelona | Sitges 
Sitges | Aeroporto de Barcelona 
 
2 bagagens por pessoa 
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Menu de Experiências  
BARCELONA 

BATE E VOLTA  
Passeios pelos arredores de Barcelona.

Montserrat - 8 horas  
 
Transporte: trem + cremallera 
horário de saída e volta: 9:36 / 15:15 ou 
16:15 
 
Opção: Transporte privativo:  
 
Guia em português.

Girona - 8 horas
 
Transporte: trem 
horário de saída e volta: 9:45 / 15:55 ou 
17:11 
 
Opção: Transporte privativo:  
 
Guia em português. 

Tarragona - 6 horas
 
Transporte: trem 
 
Valor por pessoa € 
 
Opção: Transporte privativo:  
 
Guia em português. 

* Consultar valores 
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Menu de Experiências  

Roteiros Gastronômicos desde 
BARCELONA 

 
Cava & Chocolate - Visita à vinícola e 
fábrica de chocolate com degustação 
de comida. 

Duração: 10 horas aproximadamente  
(9:15 - 18:45) 

Número de participantes: a partir de 2 

Cava é o nome que o espumante recebe 
na Espanha por suas características 
específicas e únicas. 

Você vai desfrutar de uma visita guiada à 
adega e cavernas subterrâneas para 
conhecer as características da região e a 
forma especial como as suas cavas são 
produzidas e envelhecidas. Após a visita, 
degustação de 2 Cavas. 

Na continuação, visitaremos uma segunda 
Cava, um conceito totalmente diferente. 
Produtores de cava há mais de cem anos, 
tornando-se um dos maiores produtores 
do mundo e número um na Espanha. Após 
a visita, degustação de 2 Cavas. 

A poucos minutos da vinícola, um almoço 
tradicional completo será servido. 

Terminaremos com uma visita a uma 
impressionante fábrica de chocolate. Você 
será invadido pelo cheiro do cacau, 
aprenderá sobre a história e produção do 
chocolate. Degustação de 4 tipos de 
chocolate.  

Guia em português.

 
 
 
 
 
 

* Consultar valores 
 
 
 
 
 
 
 
Girona - Arte medieval e judaica e 
comida gourmet.

Duração: 9 horas aproximadamente  
(9:00 - 18:00) 

Número de participantes: a partir de 2 

A apenas uma hora de Barcelona, Girona, 
a grande incógnita, a chamada "Cidade 
dos Quatro Rios", tem todo o encanto das 
grandes cidades, mas sem multidões, e 
alberga um centro histórico dominado por 
edifícios medievais e reminiscências 
romanas. Árabes e hebreus, que o 
cativarão. 

F a r e m o s u m t o u r c o m u m g u i a 
especializado, seu complexo medieval, 
visitando a Catedral e a Igreja de San 
Félix, as paredes carolíngias, a praça da 
universidade, o bairro judeu (um dos mais 
importantes bairros judeus espanhóis) 
entrando no fascinante Museu Judaico, 
distrito da união e Rambla. 

Almoço em um renomado restaurante 
onde provaremos as especialidades desta 
região como os famosos pratos de "mar e 
montanha". 

Tempo livre e retorno a Barcelona.  

Guia em português. 
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Menu de Experiências  

Roteiros Gastronômicos desde 
BARCELONA 

 
Montserrat - Visita ao mosteiro e 
vinícola Castillo

Duração: 8 horas aproximadamente  
(10:00 - 18:00) 

Número de participantes: a partir de 2 

Montserrat é a montanha mais importante 
da Catalunha. Um maciço único, famoso 
por suas formas góticas e belas vistas. No 
caminho, nossos guias irão apresentá-lo a 
esta montanha mágica onde a Mãe 
Natureza se encontra com a religião, 
história e identidade dos catalães. 
Desfrute da impressionante paisagem 
deste Parque Natural. A visita guiada inclui 
uma curta caminhada até o mosteiro, onde 
v o c ê p o d e d e s f r u t a r d a s v i s t a s 
espetaculares e obter um verdadeiro senso 
de espiritualidade. 

Em seguida, iremos a uma das vinícolas 
mais importantes e bonitas da região. 
Instalada em um castelo impressionante 
de mais de mil anos, a vinícola reina em 
mais de 1.000 hectares de terra. No seu 
restaurante desfrutaremos de um menu 
com especialidades da região regadas 
com vinhos da produção biológica da 
vinha. 

À tarde, nossos enólogos experientes irão 
guiá-lo através da vinícola e levá-lo em 
uma bela caminhada pelas vinhas. Você  
 
 
 

* Consultar valores 
 
 
 
 
 
 
 
aprenderá como se faz o vinho e 
descobrirá todos os seus segredos. Vamos 
perder-nos nos corredores do castelo até 
encontrarmos a sala das barricas onde os 
vinhos envelhecem e se tornam mais 
sábios. E depois vamos sentar-nos, fechar 
os olhos e desfrutar do maravilhoso 
milagre dos aromas e sabores dos 
diferentes vinhos que oferecem. 

Guia em português. 
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Menu de Experiências  

Roteiros Gastronômicos desde 
BARCELONA 

 
Sitges - Passeio histórico, visita a 
vinícola e almoço com vista ao mar. 

Duração: 9 horas aproximadamente  
(9:15 - 18:45) 

Número de participantes: a partir de 2 

Sitges sempre foi um local que cativou 
artistas, turistas e, em geral, visitantes de 
todas as partes. Para muitos, o segredo 
está na luz e nos quase 300 dias de sol por 
ano, conforme notado por pintores, 
escultores e escritores que al i se 
estabeleceram no final do século XIX. 
Sitges preservou importantes referências 
medievais e a antiga vila de pescadores, e 
oferece aos visitantes um importante 
patrimônio arquitetônico que nosso guia 
privado nos mostrará em um agradável 
p a s s e i o a p é p o r s u a s r u a s d e 
paralelepípedos. 

Almoço em restaurantes fabulosos com 
vistas deslumbrantes sobre o mar. 

À tarde, visita com Manel Aviñó, viticultor 
e e n ó l o g o , p o r s u a e s p e t a c u l a r 
propriedade e adega no Vale dos 
Montgros. É composto por 45 hectares de 
floresta e 16 hectares de vinhedos ao 
redor da vinícola em uma bela casa de 
fazenda, onde eles fazem seus próprios 
vinhos a partir de variedades nativas como 
a Xarel. lo ou a malvasia de 

Sitges de branco; sumoll, cariñena e 
tempranillo em preto. Desfrutaremos de  

* Consultar valores 

uma visita peculiar, simpática e exclusiva e 
degustaremos vinhos muito especiais.  

Guia em português. 
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BARCELONA & 
VALÊNCIA



8 - Barcelona & Valência 
Básica 

          7 noites  2929

 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação. 
 
Dia 3º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 

Dia 4º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 6º: Barcelona / Valência
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Valência em trem AVE (2 horas e 40 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Acomodação. 

Dia 7º: Valência
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 8º: Valência
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.
 
Dia 9º: Valência
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em Barcelona no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- 3 noites de hospedagem em Valência no 
hotel selecionado com café da manhã;
- Ticket de trem em classe econômica AVE 
Barcelona - Valência.
- Assistência local em português (24 horas).

 Hospedagem em Barcelona & 
Valência  
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
- Categoria Premium (4*): 
 

 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 

Barcelona Valência

Jazz Hotel NH Valencia Las 
Ciencias

Hotel Catalonia 
Sagrada Família

Hotel Catalonia 
Excelsor

Barcelona Valência

H10 Casa Mimosa Vincci Mercat 
Hotel

Wilson Boutique 
Hotel

Helen Berger 
Boutique Hotel

Vincci Gala Hotel

Barcelona Valência

Hotel Arts 
Barcelona

Palacio Vallier

Hotel Mercer 
Barcelona

The Westin 
Valencia
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 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 

Categoria

Standard 698

Premium 799

Luxo 1.287

30



9 - Barcelona & Valência 
Completa 

          7 noites  3131

 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação. 
 
Dia 3º: Barcelona
Café da manhã e saída para o Tour Gaudí e 
o Modernismo | transporte público (visitas 
externas, duração 3 horas). Almoço e tarde 
livre. Jantar com show de flamenco. 
Acomodação.

Opcional: entrada e visita guiada a Sagrada 
Familia (25 euros por pessoa) | 1 hora e 50 
minutos | idioma: português.

Dia 4º: Barcelona
Café da manhã. Tour Lendas, Segredos e 
Histórias do Bairro Gótico (2 horas). Almoço 
livre. Visita guiada ao Museu Miró (1 hora e 
30 minutos). Acomodação. 
 
Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 6º: Barcelona / Valência
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Valência em trem AVE (2 horas e 40 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Almoço livre. Tour pela Valência antiga e 
visita aos principais monumentos da cidade 
(2 horas). Acomodação. 

 
Dia 7º: Valência
Café da manhã. Tour Oceanográfico 
(Cidade das Artes & Ciência,  duração 3 
horas). Almoço e tarde livre. Acomodação.

Dia 8º: Valência
Café da manhã. Aula de culinária autêntica 
de paella valenciana (4 horas). Tarde livre. 
Acomodação.
 
Dia 9º: Valência
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em Barcelona no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- 3 noites de hospedagem em Valência no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- Jantar com show de flamenco (sem 
bebidas);
- Tour Gaudí e o Modernismo | visitas 
externas  | transporte público | guia em 
português; 
- Tour Lendas, Segredos e Histórias do 
Bairro Gótico | guia em  português;
-  Visita guiada ao Museu Miró com entrada 
| guia em português; 
- Traslado hotel Barcelona - estação de 
trem;
- Ticket de trem em classe econômica AVE 
Barcelona - Valência. 
- Traslado estação de trem - hotel Valência;
- Tour Valência antiga e visita aos principais 
monumentos da cidade (2 horas) | guia em 
português; 
- Tour Oceanográfico (Cidade das artes & 
Ciência - 3 horas) com entradas | guia em 
português; 
- Aula de culinária autêntica de paella 
valenciana (4 horas) | espanhol;
- Assistência local em português (24 horas).
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 Hospedagem em Barcelona & 
Valência  
 
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
 
- Categoria Premium (4*): 
 

 
 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barcelona Valência

Jazz Hotel NH Valencia Las 
Ciencias

Hotel Catalonia 
Sagrada Família

Hotel Catalonia 
Excelsor

Barcelona Valência

H10 Casa Mimosa Vincci Mercat 
Hotel

Wilson Boutique 
Hotel

Helen Berger 
Boutique Hotel

Vincci Gala Hotel

Barcelona Valência

Hotel Arts 
Barcelona

Palacio Vallier

Hotel Mercer 
Barcelona

The Westin 
Valencia

Categoria

Standard 976

Premium 1.167

Luxo 1.594
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10 - Barcelona & Valência 
em Família 

          8 noites  3333

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação. 
 
Dia 3º: Barcelona
Café da manhã. Tour com a família pelo 
bairro gótico com nossa guia em português 
(2 horas). Almoço livre. CosmoCaixa 
(Museu interativo da ciência - 2 horas). 
Acomodação.

Dia 4º: Barcelona
Café da manhã e saída para o parque 
temático PortAventura Park & Ferrari Land. 
Retorno e acomodação. 
 
Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Manhã e almoço livre. 
Aquarium de Barcelona. Acomodação.
 
Dia 6º: Barcelona
Café da manhã. Tour Gaudí e o mosaico (2 
horas e 30 minutos). Almoço e tarde livre. A 
noite sugerimos um show de flamenco. 
Acomodação. 
 
 

 
Dia 7º: Barcelona / Valência
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Valência em trem AVE (2 horas e 40 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Almoço livre. Tour pela Valência antiga e 
visita aos principais monumentos da cidade 
(2 horas). Acomodação. 
 
Dia 8º: Valência
Café da manhã. Tour Oceanográfico 
(Cidade das Artes & Ciência,  duração 3 
horas). Almoço e tarde livre. Acomodação.

Dia 9º: Valência
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.
 
Dia 10º: Valência
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem em Barcelona no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- 3 noites de hospedagem em Valência no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- Transporte privativo e ticket de 1 dia para 
dois parques (PortAventura Park & Ferrari 
Land);
- Tour com a família pelo bairro gótico | guia 

em português;
- Entrada para o CosmoCaixa;
- Entrada para o Aquarium de Barcelona;
- Tour Gaudí e o mosaico | guia em 

português; 
- Traslado hotel Barcelona - estação de 
trem;

- Ticket de trem em classe econômica AVE 
Barcelona - Valência. 
- Traslado estação de trem - hotel Valência;
- Tour Valência antiga e visita aos principais 
monumentos da cidade (2 horas) | guia em 
português; 
- Tour Oceanográfico (Cidade das artes & 
Ciência - 3 horas) com entradas | guia em 
português;
- Assistência local em português (24 horas).
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 Hospedagem em Barcelona & 
Valência  
 
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
 
- Categoria Premium (4*): 
 

 
 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 

 

 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.
 
 
 
 

Barcelona Valência

Hotel Casa Luz NH Valencia Las 
Ciencias

Hotel Actual 
Boutique

Hotel Catalonia 
Excelsor

Barcelona Valência

Hotel Royal 
Passeig de Gracia

Vincci Mercat 
Hotel

Best Western 
Premier Hotel 
Dante

Helen Berger 
Boutique Hotel

Barcelona Valência

Hotel Arts 
Barcelona

Palacio Vallier

Majestic Hotel & 
Spa Barcelona

The Westin 
Valencia

Categoria

Standard 1.087

Premium 1.205

Luxo 1.690
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11 - Queer Barcelona & 
Valência 

          7 noites  3535

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã e saída para o Tour 
Barcelona Colorida (3 horas). Almoço e 
tarde livre. Rainbow Night Tour (1 drink 
incluído). Acomodação. 
 
Dia 4º: Barcelona
C a f é d a m a n h ã e a s 1 2 : 0 0 n o s 
encontraremos para o nosso Tour de Tapas 
(4 bares, 4 tapas). Tarde livre. Acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.  
 
Sugerimos um almoço no “El Chiringuito de 
Mar Bella”.

Dia 6º: Barcelona / Valência
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Valência em trem AVE (2 horas e 40 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Almoço livre. Tour LGBT pela Valência 
antiga e visita aos principais monumentos 
da cidade (2 horas). Acomodação. 
 
 

 
Dia 7º: Valência
Café da manhã. Tour Oceanográfico 
(Cidade das Artes & Ciência,  duração 3 
horas). Almoço e tarde livre. Acomodação.

Dia 8º: Valência
Café da manhã. Aula de culinária autêntica 
de paella valenciana (4 horas). Tarde livre. 
Acomodação.
 
Dia 9º: Valência
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslados de chegada e 
saída;
- 4 noites de hospedagem em Barcelona no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- 3 noites de hospedagem em Valência no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- Tour Barcelona Colorida (3 horas) | guia 
em português;
- Rainbow Night Tour (1 drink incluído);
- Tour de Tapas (4 bares, 4 tapas) | guia em 

português (12:00);
- Ticket de trem em classe econômica AVE 
Barcelona - Valência;
- Tour LGBT Valência antiga e visita aos 
principais monumentos da cidade (2 horas) | 
guia em português; 
- Tour Oceanográfico (Cidade das artes & 
Ciência - 3 horas) com entradas | guia em 
português; 
- Aula de culinária autêntica de paella 
valenciana (4 horas) | espanhol;
- Assistência local em português (24 horas).

 

 
 
 
 

35



 Hospedagem em Barcelona & 
Valência  
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
- Categoria Premium (4*): 
 

 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 

 

Barcelona Valência

Jazz Hotel NH Valencia Las 
Ciencias

Hotel Soho Hotel Catalonia 
Excelsor

Barcelona Valência

Lugaris Beach 
Hotel

Zenit Valencia

Axel Hotel Vincci Palacio

Barcelona Valência

Hotel Arts 
Barcelona

Palacio Vallier

Pullman Barcelona 
Skipper

The Westin 
Valencia

Categoria

Standard 899

Premium 1.010

Luxo 1.489
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Menu de Experiências  
Valência 

City Tour pelos principais monumentos 
da cidade histórica + Lonja de la seda - 
2 horas
 
 
Guia em português 

Lonja de la seda e Igreja de São Nicolas 
- 2 horas e 30 minutos
 
Neste passeio visitaremos os lugares mais 
escondidos do bairro del carmen, o bairro 
boêmio da cidade, com seus cafés, seus 
restaurantes e suas lojas características. 

Guia em português 

Tour de Segway Valência Histórica
 
2 horas e 30 minutos 
tempo extra para treinar 
 
 
Guia em espanhol 

Tour de Segway Valencia Millennium  
 
2 horas e 30 minutos 
tempo extra para treinar 
 
 
Guia em espanhol  

 

* Consultar valores 

 
 
 
 
Tour de Segway Valencia Natura  
 
2 horas e 30 minutos 
tempo extra para treinar 
 
 
Guia em espanhol  

Tour de Segway Valencia Port 
 
2 horas e 30 minutos 
tempo extra para treinar 
 
 
Guia em espanhol

Tour ao Parque Natural de Albufera - 3 
horas e 30 minutos  
 
 
Guia em português 

Aula de culinária - 4 horas
 
Inclui traslado de ida e volta, curso de 
paella valenciana, aperitivo com tapas 
típicos, sobremesa com fruta, pastel 
valenciano, vinho doce e um livro de 
receitas de pratos valencianos. 
 
*mínimo 2 pessoas 
 
Guia em português 
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Menu de Experiências  
Valência 

Aula de culinária + Parque Natural da 
Albufera - 5 horas
 
Inclui traslado de ida e volta, curso de 
paella valenciana, tour pelo parque natural 
da Albufera, aperitivo com tapas típicos, 
sobremesa com fruta, pastel valenciano, 
vinho doce e um livro de receitas de 
pratos valencianos. 
 
*mínimo 4 pessoas 
 
Guia em português 

Valência Romana e Catedral - 2 horas
 
Passaremos pelos lugares onde se 
localizavam o porto romano e uma antiga 
vila. Visitaremos o museu de la Almoina, a 
plaza de la virgem, onde estava localizado 
o antigo Forum e conheceremos os limites 
do Ciro Romano. 
 
 
Guia em português 

Valência Mussulmana - 2 horas

Com estas visitas iremos compreender a 
evolução dos nossos costumes, industrias 
e tradições , conhecendo parte do nosso 
passado muçulmano. 
 
 
Guia em português 

 

 
* Consultar valores

 
 
 
 
Oceanográfico (Cidade das Artes & da 
Ciência) - 3 horas
 
Visitaremos o surpreendente espaço da 
Cidade das Artes e das Ciências, bairro 
moderno da cidade, que oferece as mais 
espectaculares vistas panorâmicas. 
  
Na oceanográfica você encontrará 
golfinhos, tubarões, recifes de coral, mais 
de quinhentas espécies nos mais variados 
habitats. O maior aquário da Europa e 
uma das visitas mais recomendadas para 
fazer em Valência. 
 
 
Guia em português 

Traslado de chegada e saída  
 
Aeroporto de Valência | Centro 
Centro | Aeroporto de Valência 
 
2 bagagens por pessoa 
 
 
 
Aeroporto de Valência | Sitges 
Sitges | Aeroporto de Valência 
 
2 bagagens por pessoa 
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BARCELONA, 
VALÊNCIA & 
ALICANTE



12 - Barcelona, Valência & 
Alicante Básica 

          10 noites  4040

Alicante é um dos destinos mais charmosos 
da Espanha! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 

Dia 6º: Barcelona / Valência
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Valência em trem AVE (2 horas e 40 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Acomodação. 
 
Dia 7º: Valência
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 

Dia 8º: Valência
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.
 
Dia 9º: Valência / Alicante  
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Alicante em trem (2 horas). Chegada, 

traslado e check-in. Acomodação. 
 
 Dia 10º: Alicante
  Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 11º: Alicante
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 12º: Alicante
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 
 

  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em Barcelona no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- 3 noites de hospedagem em Valência no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- 3 noites de hospedagem em Alicante no 
hotel selecionado com café da manhã;
- Ticket de trem em classe econômica AVE 
Barcelona - Valência. 
- Ticket de trem em classe econômica de 
Valência para Alicante;
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 
 

 Hospedagem em Barcelona, 
Valência & Alicante  
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 

Barcelona Valência

Jazz Hotel NH Valencia Las 
Ciencias

Hotel Catalonia 
Sagrada Família

Hotel Catalonia 
Excelsor

Alicante

Occidental Alicante

Smile & Co Hostal
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- Categoria Premium (4*): 
 

 

 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.
 
 

Barcelona Valência

H10 Casa Mimosa Vincci Mercat 
Hotel

Wilson Boutique 
Hotel

Helen Berger 
Boutique Hotel

Vincci Gala Hotel

Alicante

Casa Alberola Alicante, Curio 
Collection by Hilton

Suites del Mar by Melia

Barcelona Valência

Hotel Arts 
Barcelona

Palacio Vallier

Hotel Mercer 
Barcelona

The Westin 
Valencia

Alicante

Hospes Amérigo

Categoria

Standard 1.090

Premium 1.235

Luxo 1.618
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13 - Barcelona, Valência & 
Alicante Completa 

          10 noites  4242

Alicante é um dos destinos mais charmosos 
da Espanha! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação. 
 
Dia 3º: Barcelona
Café da manhã e saída para o Tour Gaudí e 
o Modernismo | transporte público (visitas 
externas, duração 3 horas). Almoço e tarde 
livre. Jantar com show de flamenco. 
Acomodação.

Opcional: entrada e visita guiada a Sagrada 
Familia (25 euros por pessoa) | 1 hora e 50 
minutos | idioma: português.

Dia 4º: Barcelona
Café da manhã. Tour Lendas, Segredos e 
Histórias do Bairro Gótico (2 horas). Almoço 
livre. Visita guiada ao Museu Miró (1 hora e 
30 minutos). Acomodação. 
 
Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 6º: Barcelona / Valência
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Valência em trem AVE (2 horas e 40 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Almoço livre. Tour pela Valência antiga e 

visita aos principais monumentos da cidade 
(2 horas). Acomodação. 
 
Dia 7º: Valência
Café da manhã. Tour Oceanográfico 
(Cidade das Artes & Ciência,  duração 3 
horas). Almoço e tarde livre. Acomodação.

Dia 8º: Valência
Café da manhã. Aula de culinária autêntica 
de paella valenciana (4 horas). Tarde livre. 
Acomodação.
 
Dia 9º: Valência / Alicante 
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Alicante em trem (2 horas). Chegada, 
traslado e check-in. Acomodação. 
 
Dia 10º: Alicante
Café da manhã. Tour Alicante - passeio 
pelos principais pontos turísticos (3 horas). 
Acomodação. 
 
Dia 11º: Alicante
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 12º: Alicante
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em Barcelona no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- 3 noites de hospedagem em Valência no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- 3 noites de hospedagem em Alicante no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- Jantar com show de flamenco (sem 
bebidas);
- Tour Gaudí e o Modernismo | visitas 
externas  | transporte público | guia em 
português; 
- Tour Lendas, Segredos e Histórias do 
Bairro Gótico | guia em  português;
-  Visita guiada ao Museu Miró com entrada 
| guia em português; 
- Ticket de trem em classe econômica AVE 
Barcelona - Valência. 
- Tour Valência antiga e visita aos principais 
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monumentos da cidade (2 horas) | guia em 
português; 
- Tour Oceanográfico (Cidade das artes & 
Ciência - 3 horas) com entradas | guia em 
português; 
- Aula de culinária autêntica de paella 
valenciana (4 horas) | espanhol; 
- Ticket de trem em classe econômica de 
Valência para Alicante;
- Tour Alicante - passeio pelos principais 
pontos turísticos (3 horas)
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem em Barcelona, 
Valência & Alicante  
 
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 

 
- Categoria Premium (4*): 
 

 
 
 
 
 
 

 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.
 

Barcelona Valência

Jazz Hotel NH Valencia Las 
Ciencias

Hotel Soho Hotel Catalonia 
Excelsor

Alicante

Occidental Alicante

Smile & Co Hostal

Barcelona Valência

Lugaris Beach 
Hotel

Zenit Valencia

Axel Hotel Vincci Palacio

Alicante

Casa Alberola Alicante, Curio 
Collection by Hilton

Suites del Mar by Melia

Barcelona Valência

Hotel Arts 
Barcelona

Palacio Vallier

Pullman Barcelona 
Skipper

The Westin 
Valencia

Alicante

Hospes Amérigo

Categoria

Standard 1.390

Premium 1.515

Luxo 1.890
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14 - Queer Barcelona, 
Valência & Alicante 

          10 noites  4444

Alicante é um dos destinos mais charmosos 
da Espanha! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã e saída para o Tour 
Barcelona Colorida (3 horas). Almoço e 
tarde livre. Rainbow Night Tour (1 drink 
incluído). Acomodação. 
 
Dia 4º: Barcelona
C a f é d a m a n h ã e a s 1 2 : 0 0 n o s 
encontraremos para o nosso Tour de Tapas 
(4 bares, 4 tapas). Tarde livre. Acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.  
 
Sugerimos um almoço no “El Chiringuito de 
Mar Bella”.

Dia 6º: Barcelona / Valência
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Valência em trem AVE (2 horas e 40 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
A lmoço l i v re . Tour LGBT Va lênc ia 
Encantada (3 horas). Acomodação. 
 

 
Dia 7º: Valência
Café da manhã. Tour Oceanográfico 
(Cidade das Artes & Ciência,  duração 3 
horas). Almoço e tarde livre. Acomodação.

Dia 8º: Valência
Café da manhã. Aula de culinária autêntica 
de paella valenciana (4 horas). Tarde livre. 
Acomodação.
 
Dia 9º: Valência / Alicante  
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Alicante em trem (2 horas). Chegada, 
traslado e check-in. Almoço livre.  
 
Dia 10º: Alicante
Café da manhã. Tour LGBT Alicante - 
passeio pela cidade para conhecer sua 
história, arquitetura e cultura (3 horas). 
Tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 11º: Alicante
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 12º: Alicante
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em Barcelona no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- 3 noites de hospedagem em Valência no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- Tour Barcelona Colorida (3 horas) | guia 
em português;
- Rainbow Night Tour (1 drink incluído);
- Tour de Tapas (4 bares, 4 tapas) | guia em 

português (12:00);
- Ticket de trem em classe econômica AVE 
Barcelona - Valência;
- Tour LGBT Valência Encantada (3 horas) | 
guia em português; 
- Tour Oceanográfico (Cidade das artes & 
Ciência - 3 horas) com entradas | guia em 
português; 
- Aula de culinária autêntica de paella 
valenciana (4 horas) | espanhol;

44



- Ticket de trem em classe econômica de 
Valência para Alicante; 
- Tour LGBT Alicante (3 horas) guia em 
português;
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem em Barcelona, 
Valência & Alicante  
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 

 
- Categoria Premium (4*): 
 

 

 
 
 
 
 
 

- Categoria Luxo (5*): 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 
 

Barcelona Valência

Jazz Hotel NH Valencia Las 
Ciencias

Hotel Soho Hotel Catalonia 
Excelsor

Alicante

Hotel Montemar

Hotel Maya Alicante

Barcelona Valência

Lugaris Beach 
Hotel

Zenit Valencia

Axel Hotel Vincci Palacio

Alicante

Hotel Melia Alicante

Hotel Sercotel Spa Porta Maris

Barcelona Valência

Hotel Arts 
Barcelona

Palacio Vallier

Pullman Barcelona 
Skipper

The Westin 
Valencia

Alicante

Hospes Amérigo

Categoria

Standard 1.398

Premium 1.586

Luxo 1.872
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BARCELONA & 
ILHAS BALEARES



15 - Barcelona &  
Palma de Mallorca Básica  

7 noites 

Palma de Mallorca: Um pedaço do Caribe 
no meio do Mediterrâneo. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Barcelona / Mallorca
Café da manhã e check-out. Traslado ao 
aeroporto para embarque com destino a 
Mallorca. Chegada, recepção e traslado ao 
hotel. Acomodação. 

Dia 6º: Mallorca
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 7º: Mallorca
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 8º: Mallorca
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
 
 

 
Dia 9º: Mallorca
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e 
saída;

-  3 noites de hospedagem em Barcelona no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- 4 noites de hospedagem em Palma de 
Mallorca no hotel selecionado com café da 
manhã;
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem em Barcelona & 
Palma de Mallorca (Centro) 
 
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
 
- Categoria Premium (4*): 
 

 
 
 
 
 
 

Barcelona Palma de Mallorca

Jazz Hotel Hotel Costa Azul

Hotel Catalonia 
Sagrada Família

Hotel Born Palma

Barcelona Valência

H10 Casa Mimosa Nakar Hotel

Wilson Boutique 
Hotel

Ars Magna 
Bleisure Hotel

Vincci Gala Hotel
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- Categoria Luxo (5*): 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.
 

 
 
 

 

Barcelona Palma de Mallorca

Hotel Arts 
Barcelona

Hotel Hospe 
Maribel & Spa

Hotel Mercer 
Barcelona

Iberostar 
Selection Playa de 
Palma

Categoria

Standard 499

Premium 635

Luxo 999
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16 - Barcelona &  
Palma de Mallorca Completa  

8 noites 

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã e saída para o Tour Gaudí e 
o Modernismo | transporte público (visitas 
externas, duração 3 horas). Almoço e tarde 
livre. Jantar com show de flamenco. 
Acomodação.

Opcional: entrada e visita guiada a Sagrada 
Familia (25 euros por pessoa) | 1 hora e 50 
minutos | português.  
 
Dia 4º: Barcelona
Café da manhã. Tour Lendas, Segredos e 
Histórias do Bairro Gótico (2 horas). Almoço 
livre. Visita guiada ao Museu Miró (1 hora e 
30 minutos). Acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 6º: Barcelona / Mallorca
Café da manhã e check-out. Traslado ao 
aeroporto para embarque com destino a 
Mallorca. Chegada, recepção e traslado ao 
hotel. Acomodação. 

Dia7º: Mallorca
Café da manhã. Sugestão: Praia Ses Illetes 
(cala). Almoço livre. Após o almoço saída 
para o Tour Palma, Cultura e a Ensaimada 
(3 horas). Acomodação.

Dia 8º: Mallorca
Café da manhã. Tour ao Rafa Nadal 
Academy (4 horas e 30 minutos). Tarde 
livre. Acomodação.

Dia 9º: Mallorca
Café da manhã. Passeio as cidades de 
Alcudia e Polensa (4 horas). Tarde livre. 
Acomodação. 
 
Dia 10º: Mallorca
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e 
saída;

-  4 noites de hospedagem em Barcelona no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- 4 noites de hospedagem em Palma de 
Mallorca no hotel selecionado com café da 
manhã;
- Tour Gaudí e o Modernismo | visitas 
externas  | transporte público | guia em 
português; 
- Tour Lendas, Segredos e Histórias do 
Bairro Gótico | guia em  português;
-   Visita guiada ao Museu Miró com entrada 
| guia em português;
- Tour Palma, Cultura e a Ensaimada (3 
horas) | guia em português; 
-  Tour ao Rafa Nadal Academy (4 horas e 
30 minutos) | guia em português; 
- Passeio as cidades de Alcudia e Polensa 
(4 horas) | guia em português;
- Jantar com show de flamenco (sem 

bebidas);
- Assistência local em português (24 horas). 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 Hospedagem em Barcelona & 
Palma de Mallorca (Centro) 
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
- Categoria Premium (4*): 
 

 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.
 

 
 
 

 

Barcelona Palma de Mallorca

Jazz Hotel Hotel Costa Azul

Hotel Catalonia 
Sagrada Família

Hotel Born Palma

Barcelona Palma de Mallorca

H10 Casa 
Mimosa

Nakar Hotel

Wilson Boutique 
Hotel

Ars Magna 
Bleisure Hotel

Vincci Gala Hotel

Barcelona Palma de Mallorca

Hotel Arts 
Barcelona

Hotel Hospe 
Maribel & Spa

Hotel Mercer 
Barcelona

Iberostar 
Selection Playa de 
Palma

Categoria

Standard 798

Premium 995

Luxo 1.273
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17 - Barcelona &  
Palma de Mallorca em 

Família  
9 noites 

Palma de Mallorca: Um pedaço do Caribe 
no meio do Mediterrâneo. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã. Tour pelo bairro gótico com 
nossa guia em português (2 horas). Almoço 
livre. CosmoCaixa (Museu interativo da 
ciência). Acomodação. 
 
Dia 4º: Barcelona
Café da manhã e saída para o parque 
temático PortAventura Park & Ferrari Land. 
Retorno e acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 6º: Barcelona
Café da manhã. Tour Gaudí e o mosaico (2 
horas e 30 minutos). Almoço e tarde livre. A 
noite sugerimos um show de flamenco. 
Acomodação. 
 
 

 
Dia 6º: Barcelona / Mallorca
Café da manhã e check-out. Traslado ao 
aeroporto para embarque com destino a 
Mallorca. Chegada, recepção e traslado ao 
hotel. Acomodação. 

Dia7º: Mallorca
Café da manhã. Palma Aquarium (3 horas). 
Almoço e tarde livre. Acomodação.

Dia 8º: Mallorca
Café da manhã. Visita em trem até Soller (2 
horas). Tarde livre. Acomodação.

Dia 9º: Mallorca
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 10º: Mallorca
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem em Barcelona no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- 5 noites de hospedagem em Mallorca no 
hotel selecionado com café da manhã ou 
tudo incluído;
- Tour com a família pelo bairro gótico | guia 

em português;
- Entrada para o CosmoCaixa;
- Entrada para o Aquarium de Barcelona;
- Transporte privativo e ticket de 1 dia para 

dois parques (PortAventura Park & Ferrari 
Land);

- Tour Gaudí e o mosaico | guia em 
português;

- Entrada para o Palma Aquarium
- Visita em trem até Soller (2 horas) | guia 

em português;
- Assistência local em português (24 horas). 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 Hospedagem em Barcelona & Palma 
de Mallorca  
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
- Categoria Premium 1 (4*): 
 

 
- Categoria Premium 2 (4*): 
 

Categoria Luxo (5*): 
 

 
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.
 
 
 
 
 

 
 

Barcelona Palma de Mallorca

Hotel Casa Luz Fonda Llabrés 
Hotel Boutique & 
Restaurant (Praia 
do Muro)  
(Café da manhã)

Hotel Actual 
Boutique

Hotel Costa Azul 
(centro)  
(Café da manhã)

Barcelona Palma de Mallorca

Hotel Royal 
Passeig de 
Gracia

Mar Hotels Playa 
de Muro Suites 
(Café da manhã)

Best Western 
Premier Hotel 
Dante 

Grupotel Natura 
Playa 
(Café da manhã)

Barcelona Palma de Mallorca 
(Praia do Muro)

Hotel Arts 
Barcelona

Iberostar Albufera 
Park (All inclusive)

Majestic Hotel & 
spa Barcelona

Iberostar Playa de 
Muro (All 
inclusive)

Barcelona Palma de Mallorca 
(Praia do Muro)

Hotel Arts 
Barcelona

Iberostar 
Selection Playa de 
Muro Village  (All 
inclusive)

Hotel Mercer 
Barcelona

Iberostar 
Selection Playa de 
Palma

Categoria

Standard 1.185

Premium 1.338

Luxo 1.699
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18 - Queer Barcelona,  
Palma de Mallorca & Ibiza 

11 noites 

Palma de Mallorca: Um pedaço do Caribe 
no meio do Mediterrâneo. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã e saída para o Tour 
Barcelona Colorida (3 horas). Almoço e 
tarde livre. Rainbow Night Tour (1 drink 
incluído). Acomodação. 
 
Dia 4º: Barcelona
C a f é d a m a n h ã e a s 1 2 : 0 0 n o s 
encontraremos para o nosso Tour de Tapas 
(4 bares, 4 tapas). Tarde livre. Acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.  

Sugerimos um almoço no “El Chiringuito de 
Mar Bella”. 

Dia 6º: Barcelona / Palma de Mallorca
Café da manhã e check-out. Traslado ao 
aeroporto para embarque com destino a 
Mallorca. Chegada, recepção e traslado ao 
hotel. Acomodação. 

 
Dia 6º: Palma de Mallorca
Café da manhã. Tour Mallorca em Cores 
pelos principais pontos turísticos da cidade 
(3 horas). Almoço livre. Acomodação  
 
Dia 7º: Palma de Mallorca
Café da manhã. Manhã e almoço livre. As 
15:00 sairemos para um tour guiado 
dirigindo um carro de Fórmula 1 por Palma, 
Costa de Calvià e Andratx. (2 horas e 30 
minutos). Acomodação.

Dia 8º: Palma de Mallorca 
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.
 
Dia 9º: Palma de Mallorca / Ibiza
Café da manhã e check-out. Traslado ao 
aeroporto para embarque com destino a 
Ibiza. Chegada, recepção e traslado ao 
hotel. Acomodação.

Dia 10º: Ibiza
Café da manhã. Passeio de barco a 
Formentera (dia inteiro). Acomodação. 
 
Dia 11º: Ibiza
Café da manhã. Dia livre. Sunset Tour em 
uma vespa vintage (desfrute do charme de 
I b i z a e s e u p ô r d o s o l m á g i c o ) .  
Acomodação.

Dia 12º: Ibiza
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em Barcelona no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- 4 noites de hospedagem em Palma de 
Mallorca no hotel selecionado com café da 
manhã; 
- 3 noites de hospedagem em Ibiza com 
café da manhã; 
- Tour Barcelona Colorida (3 horas) | guia 
em português;
- Rainbow Night Tour (1 drink incluído);
- Tour de tapas (4 bares, 4 tapas) | guia em 
português; 

53



- Tour Mallorca em Cores pelos principais 
pontos turísticos da cidade (3 horas) | guia 
em português; 
- Tour guiado dirigindo um carro de Fórmula 
1 por Palma, Costa de Calvià e Andratx. (2 
horas e 30 minutos) obrigatório levar óculos 
de sol e sapato fechado; 
- Passeio de barco de dia inteiro até 
Formentera;
- Sunset Tour em uma vespa vintage;
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem em Barcelona, Palma 
de Mallorca & Ibiza  
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 

 
- Categoria Premium (4*): 
 

 
 
 
 
 

 

 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 

 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 
 
 
 

 
 

Barcelona Palma de Mallorca

Jazz Hotel Hotel Costa Azul

Hotel Soho MLL Blue Bay

Ibiza

Hotel Ibiza Playa

The Purple Hotel

Barcelona Palma de Mallorca

Lugaris Beach 
Hotel

Nakar Hotel

Axel Hotel 
Barcelona

Blau Colonia Sant 
Jordi Resort & 
Spa

Hotel Can 
Mostatxins

Ibiza

THB Los Molinos

AxelBeach Eivissa

Barcelona Palma de Mallorca

Hotel Arts 
Barcelona

Hotel Hospe 
Maribel & Spa

Pullman 
Barcelona 
Skipper

Sheraton Mallorca 
Arabella Golf 
Hotel

Ibiza

Mirador de Dalt Vila

Sir Joan Hotel

Categoria

Standard 1.299

Premium 1.455

Luxo 1.767
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19 - Barcelona, 
Palma de Mallorca & 

Menorca  
11 noites 

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã e saída para o Tour Gaudí e 
o Modernismo | transporte público (visitas 
externas, duração 3 horas). Almoço e tarde 
livre. Jantar com show de flamenco. 
Acomodação.

Opcional: entrada e visita guiada a Sagrada 
Familia (25 euros por pessoa) | 1 hora e 50 
minutos | português.  
 
Dia 4º: Barcelona
Café da manhã. Tour Lendas, Segredos e 
Histórias do Bairro Gótico (2 horas). Almoço 
livre. Visita guiada ao Museu Miró (1 hora e 
30 minutos). Acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 6º: Barcelona / Mallorca
Café da manhã e check-out. Traslado ao 
aeroporto para embarque com destino a 
Mallorca. Chegada, recepção e traslado ao 
hotel. Acomodação. 

Dia7º: Mallorca
Café da manhã. Sugestão: Praia Ses Illetes 
(cala). Almoço livre. Após o almoço saída 
para o Tour Palma, Cultura e a Ensaimada 
(3 horas). Acomodação.

Dia 8º: Mallorca
Café da manhã. Tour ao Rafa Nadal 
Academy (4 horas e 30 minutos). Tarde 
livre. Acomodação.

Dia 9º: Mallorca
Café da manhã. Passeio as cidades de 
Alcudia e Polensa (4 horas). Tarde livre. 
Acomodação. 
 
Dia 10º: Mallorca - Menorca
Café da manhã e check-out. Traslado ao 
porto para embarque em barco com destino 
a Menorca (2 horas). Chegada, recepção e 
traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Acomodação.

 
Dia 11º: Menorca
Café da manhã. Manhã e almoço livre. 
Passeio de barco para ver o pôr do sol (3 
horas e 30 minutos). Acomodação. 

Dia 12º: Menorca
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e 
saída;

-  4 noites de hospedagem em Barcelona no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- 4 noites de hospedagem em Palma de 
Mallorca no hotel selecionado com café da 
manhã; 
- 3 noites de hospedagem em Menorca no 
hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Gaudí e o Modernismo | visitas 
externas  | transporte público | guia em 
português; 
- Tour Lendas, Segredos e Histórias do 
Bairro Gótico | guia em  português;
-   Visita guiada ao Museu Miró com entrada 
| guia em português;
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- Tour Palma, Cultura e a Ensaimada (3 
horas) | guia em português; 
-  Tour ao Rafa Nadal Academy (4 horas e 
30 minutos) | guia em português; 
- Passeio as cidades de Alcudia e Polensa 
(4 horas) | guia em português;
- Jantar com show de flamenco (sem 

bebidas);
- Passeio de barco para ver o pôr do sol (3 

horas e 30 minutos);
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem em Barcelona, Palma 
de Mallorca & Menorca  
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 

 
 
- Categoria Premium (4*): 
 

 

 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 

 
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.
 
 

Barcelona Palma de Mallorca

Jazz Hotel Hotel Costa Azul

Hotel Catalonia 
Sagrada Família

Hotel Born Palma

Hostal La Torre

Menorca

Hotel Nou Sant Antoni

Hotel Bahia

Barcelona Palma de Mallorca

H10 Casa 
Mimosa

Nakar Hotel

Wilson Boutique 
Hotel

Ars Magna 
Bleisure Hotel

Vincci Gala Hotel

Menorca

Hotel Hevresac

Síndic Hotel

Barcelona Palma de Mallorca

Hotel Arts 
Barcelona

Hotel Hospe 
Maribel & Spa

Hotel Mercer 
Barcelona

Iberostar 
Selection Playa de 
Palma

Menorca

S’Hotelet d’es Born - Suites & Spa

Hotel Antic Menorca 
Somente Adultos

Categoria

Standard 1.310

Premium 1.499

Luxo 1.852
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20 - Barcelona & Ibiza 
Completa 
8 noites 

 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã e saída para o Tour Gaudí e 
o Modernismo | transporte público (visitas 
externas, duração 3 horas). Almoço e tarde 
livre. Jantar com show de flamenco. 
Acomodação.

Opcional: entrada e visita guiada a Sagrada 
Familia (25 euros por pessoa) | 1 hora e 50 
minutos | português.  
 
Dia 4º: Barcelona
Café da manhã. Tour Lendas, Segredos e 
Histórias do Bairro Gótico (2 horas). Almoço 
livre. Visita guiada ao Museu Miró (1 hora e 
30 minutos). Acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 

Dia 6º: Barcelona / Ibiza
Café da manhã e check-out. Traslado ao 
aeroporto para embarque com destino a 
Ibiza. Chegada, recepção e traslado ao 
hotel. Acomodação. 
 

 
Dia 7º: Ibiza
Café da manhã. Ibiza City Tour, passeio por 
Dalt Vila: cidade antiga rodeada por 
muralhas (2 horas e 30 minutos). Tarde 
livre. Acomodação. 
 
Dia 8º: Ibiza  
Café da manhã. Tour de Bicicleta (3 horas). 
Acomodação. 
 
Dia 9º: Ibiza
Café da manhã. Passeio de barco a 
Formentera (dia inteiro). Acomodação.

Dia 10º: Ibiza
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em Barcelona no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- 4 noites de hospedagem em Ibiza no hotel 
selecionado com café da manhã; 
- Tour Gaudí e o Modernismo | visitas 
externas  | transporte público | guia em 
português; 
- Tour Lendas, Segredos e Histórias do 
Bairro Gótico | guia em  português; 
-  Jantar com show de flamenco (sem 
bebidas);
-   Visita guiada ao Museu Miró com entrada 
| guia em português; 
- Ibiza City Tour (2 horas e 30 minutos) | 
guia em português;
- Passeio de barco de dia inteiro até 
Formentera; 
- Tour de Bicicleta (3 horas);
- Assistência local em português (24 horas). 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 Hospedagem em Barcelona & Ibiza  
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
- Categoria Premium (4*): 
 

 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 

Barcelona Ibiza

Jazz Hotel Hotel Ibiza Playa

Hotel Catalonia 
Sagrada Família

Hotel Abrat

Barcelona Ibiza

H10 Casa 
Mimosa

Grupotel Cala San 
Vicente

Wilson Boutique 
Hotel

Hotel Torre Del 
Mar

Vincci Gala Hotel

Barcelona Ibiza

Hotel Arts 
Barcelona

Hard Rock Hotel 
Ibiza

Hotel Mercer 
Barcelona

Bless Hotel Ibiza - 
The Leading 
Hotels of The 
World

Categoria

Standard 1.045

Premium 1.220

Luxo 1.710
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21  - Queer Barcelona & Ibiza 
8 noites 

Ibiza: Praia Es Cavallet, oficialmente uma 
praia de nudismo, é a praia gay mais 
popular de Ibiza!!! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã e saída para o Tour 
Barcelona Colorida (3 horas). Almoço e 
tarde livre. Rainbow Night Tour (1 drink 
incluído). Acomodação. 
 
Dia 4º: Barcelona
C a f é d a m a n h ã e a s 1 2 : 0 0 n o s 
encontraremos para o nosso Tour de Tapas 
(4 bares, 4 tapas). Tarde livre. Acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.  

Sugerimos um almoço no “El Chiringuito de 
Mar Bella”. 

Dia 6º: Barcelona / Ibiza
Café da manhã e check-out. Traslado ao 
aeroporto para embarque com destino a 
Ibiza. Chegada, recepção e traslado ao 
hotel. Acomodação. 

 
Dia 7º: Ibiza

Café da manhã. Ibiza City Tour, passeio por 
Dalt Vila: cidade antiga rodeada por 
muralhas (2 horas e 30 minutos). Tarde 
livre. Acomodação. 
 
Dia 8º: Ibiza
Café da manhã. Passeio de barco a 
Formentera (dia inteiro). Acomodação. 
 
Dia 9º: Ibiza
Café da manhã. Dia livre. Sunset Color Tour 
em uma vespa vintage (desfrute do charme 
de Ibiza e seu pôr do sol mágico).  
Acomodação.

Dia 10º: Ibiza
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em Barcelona no 
hotel selecionado com café da manhã; 
- 4 noites de hospedagem em Ibiza no hotel 
selecionado com café da manhã; 
- Tour Barcelona Colorida (3 horas) | guia 
em português;
- Tour de tapas (4 bares, 4 tapas) | guia em 
português; 
- Tour Mallorca em Cores pelos principais 
pontos turísticos da cidade (3 horas) | guia 
em português; 
- Tour guiado dirigindo um carro de Fórmula 
1 por Palma, Costa de Calvià e Andratx. (2 
horas e 30 minutos) obrigatório levar óculos 
de sol e sapato fechado; 
- Ibiza City Tour (2 horas e 30 minutos) | 
guia em português; 
- Passeio de barco de dia inteiro até 
Formentera; 
- Sunset Color Tour em uma vespa vintage;
- Assistência local em português (24 horas). 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- Categoria Standard (3*): 
 

 
- Categoria Premium (4*): 
 

 
 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 

Barcelona Ibiza

Jazz Hotel Hotel Ibiza Playa

Hotel Soho The Purple Hotel

Barcelona Ibiza

Lugaris Beach 
Hotel

THB Los Molinos

Axel Hotel 
Barcelona

AxelBeach Eivissa

Barcelona Ibiza

Hotel Arts 
Barcelona

Mirador de Dalt 
Vila

Pullman 
Barcelona 
Skipper

Sir Joan Hotel

Categoria

Standard 1.091

Premium 1.236

Luxo 1.710
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22 - Palma de Mallorca 
Básica   

        4 noites  6161

Palma de Mallorca: Um pedaço do Caribe 
no meio do Mediterrâneo. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Palma de Mallorca 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Palma de Mallorca 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Palma de Mallorca
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Palma de Mallorca
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Palma de Mallorca
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 6º: Palma de Mallorca
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem no hotel 
selecionado com café da manhã;
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel Costa Azul 
Hotel Born Palma  
 
-   Categoria Premium (4*): 
Nakar Hotel  
Ars Magna Bleisure Hotel 

-   Categoria Luxo (5*) 
Hotel Hospe Maribel & Spa
Iberostar Selection Playa de Palma

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 

Categoria

Standard 310

Premium 476

Luxo 997
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23 - Palma de Mallorca 
Completa 

        6 noites  6262

Palma de Mallorca: Um pedaço do Caribe 
no meio do Mediterrâneo. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Palma de Mallorca 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Palma de Mallorca 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Palma de Mallorca
Café da manhã. Sugestão: Praia Ses Illetes 
(cala). Almoço livre. Após o almoço saída 
para o Tour Palma, Cultura e a Ensaimada 
(3 horas). Acomodação.
 
Dia 4º: Palma de Mallorca
Café da manhã. Tour ao Rafa Nadal 
Academy (4 horas e 30 minutos). Tarde 
livre. Acomodação.

Dia 5º: Palma de Mallorca 
Café da manhã. Passeio as cidades de 
Alcudia e Polensa (4 horas). Tarde livre. 
Acomodação. 
 
Dia 6º: Palma de Mallorca 
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 7º: Palma de Mallorca
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 6 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
Tour Palma, Cultura e a Ensaimada (3 
horas) | guia em português; 
-  Tour ao Rafa Nadal Academy (4 horas e 
30 minutos) | guia em português; 
- Passeio as cidades de Alcudia e Polensa 
(4 horas) | guia em português;
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel Costa Azul 
Hotel Born Palma  
 
-   Categoria Premium (4*): 
Nakar Hotel  
Ars Magna Bleisure Hotel 

-   Categoria Luxo (5*) 
Hotel Hospe Maribel & Spa
Iberostar Selection Playa de Palma

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.
 

Categoria

Standard 599

Premium 789

Luxo 1.299
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24 - Ibiza Charmosa 
        5 noites  6363

Palma de Mallorca: Um pedaço do Caribe 
no meio do Mediterrâneo. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Ibiza  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Ibiza  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Ibiza
Café da manhã. Dia livre. Tour Ibiza 
charmosa e seus encantos (2 horas e 30 
minutos). Tarde livre. Passeio noturno por 
Dalt Vila com jantar. Acomodação.
 
Dia 4º: Ibiza
Café da manhã. Kayak e Snorkel (3 horas). 
Tarde livre. Acomodação.

Dia 5º: Ibiza
Café da manhã. Passeio de barco a 
Formentera (dia inteiro). Acomodação. 
 
Dia 6º: Ibiza
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 7º: Ibiza
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!
 
 
 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 6 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour Ibiza charmosa e seus encantos (2 
horas) | guia em português;
- Passeio noturno por Dalt Vila com jantar 
(bebidas não incluídas) | guia em português; 
-  Kayak e Snorkel (3 horas); 
- Passeio de barco a Formentera (dia 
inteiro);
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel Ibiza Playa 
Hotel Abrat 
Hostal La Torre  
 
-   Categoria Premium (4*): 
Grupotel Cala San Vicente  
Hotel Torre Del Mar 

-   Categoria Luxo (5*) 
Hard Rock Hotel Ibiza
Bless Hotel Ibiza - The Leading Hotels of 
The World
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 
 
 

Categoria

Standard 565

Premium 710

Luxo 1.192
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25 - Queer Ibiza 
        5 noites  6464

Ibiza: Praia Es Cavallet, oficialmente uma 
praia de nudismo, é a praia gay mais 
popular de Ibiza!!! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Ibiza  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Ibiza  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Ibiza
Café da manhã. Ibiza City Tour, passeio por 
Dalt Vila: cidade antiga rodeada por 
muralhas (2 horas e 30 minutos). Tarde 
livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Ibiza
Café da manhã. Passeio de barco a 
Formentera (dia inteiro). Acomodação. 
 
Dia 5º: Ibiza
Café da manhã. Dia livre. Sunset Color Tour 
em uma vespa vintage (desfrute do charme 
de Ibiza e seu pôr do sol mágico).  
Acomodação.
 
Dia 5º: Ibiza
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 

Dia 6º: Ibiza
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Ibiza City Tour (2 horas e 30 minutos) | 

guia em português;
- Passeio de barco de dia inteiro até 

Formentera; 
- Sunset Color Tour em uma vespa 
vintage;

- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel Ibiza Playa 
The Purple Hotel  
 
-   Categoria Premium (4*): 
THB Los Molinos 
AxelBeach Eivissa 

-   Categoria Luxo (5*) 
Mirador de Dalt Vila
Sir Joan Hotel

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 
 
 
.
 

Categoria

Standard 574

Premium 761

Luxo 1.267
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Menu de Experiências  
Palma de Mallorca 

Tour de Segway “O melhor de Mallorca” 
1 hora e 45 minutos 
tempo extra para treinar 
 
Passeio pela cidade antiga de Palma de 
Mallorca. 
 
 
Guia em espanhol

Tour de Bike - 3 horas
 
Roteiro: bairro Gótico, born, praias e 
parque ciutadella.
 
 
Bicicleta incluída no valor. 
Guia em português 
 

Alcudia e Pollensa - 4 horas

Aproveite a oportunidade para visitar 2 
c idades mui to bon i tas : A lcud ia e 
Pollença.  Em Alcudia conhecerá o centro 
histórico   da cidade e poderá caminhar 
sobre as muralhas medievais construídas 
no século XIV.
Vale a pena continuar a visita até Pollensa, 
cidade fundada pelos romanos no ano 123 
a.C.
Faremos um bonito passeio de barco entre 
a bahia de Pollensa e a praia de 
Formentor.  Em Formentor está situado o 
caribe maiorquino muito próximo ao Hotel 
Formentor fundado em 1929.  Antes de 
terminar a excursão pararemos no Mirador 
de Es Colomer. Está situado a 232 metros 
acima do nivel do mar.  Inesquecível! 

 
Guia em português
 
 
 
 
 

 
* Consultar valores 
 
 
 

Porto Cristo e as Grutas do Dragão - 5 
horas 
 
As Grutas do Dragão ou Cuevas del Drach 
estão situadas em Porto Cristo, um 
pequeno vi larejo maiorquino muito 
a g r a d á v e l e c o m u m a s v i s t a s 
i m p r e s s i o n a n t e s s o b r e o 
Mar  Mediterrâneo. Existem há mais de 
5 milhões de anos. São 4 grutas que estão 
integradas entre sí em 1.200 metros 
de extensão. O Lago Martel com as suas 
águas super cristalinas  será o  cenário 
perfeito para um bonito concerto de 
música clássica no final deste passeio.

Além desta visita, vamos lhe mostrar 
uma  autêntica torre de defesa do século 
XVI e que serviu para proteger a Ilha dos 
ataques dos piratas.
 
Você  poderá curtir um pouco de Porto 
Cristo, lugar ideal para saborear um bom 
café.

- Garrafa de água para cada participante. 
 
- Sugestões: sapatos e roupas cômodas - 
temperatura das grutas: 21’.
 
 
Guia em português
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Menu de Experiências 
Palma de Mallorca 

Gaudi e o Modernismo em Palma - 4 
horas
 
Venha conhecer o trabalho de Antoni 
Gaudí na Catedral de Palma de Mallorca, o 
famoso arquiteto  catalão, considerado até 
hoje o maior expoente do Modernismo 
espanhol.
 
É um dest ino  obrigatór io para os 
brasileiros que visitam Mallorca.  
 
Descubra também os  edifícios mais 
famosos da cidade  construídos na época 
em que Gaudí esteve trabalhando aqui na 
Ilha. 
 
No final deste tour, você degustará 
uma  taça de vinho (tinto, rosado ou 
b r a n c o ) a c o m p a n h a d a d e 
tapas  “Modernistas”, o famoso petisco 
espanhol. As tapas foram cr iadas 
especialmente para este passeio por um 
cozinheiro campeão espanhol de tapas. 
 
- Ingresso a Catedral incluído. 
- Garrafa de água para cada participante.
 
 
Guia em português
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Consultar valores 
 
 
 

 
Palma, Cultura e a Ensaimada - 3 horas  
 
Visite o charmoso centro histórico da 
cidade de Palma de Mallorca conhecendo 
as incríveis histórias da época dos seus 
fundadores os romanos, dos árabes e 
dos judeus.  

Conheça a cronologia da Catedral de 
Palma e do Palácio de la Almudaina.
Deixe-se  surpreender v is i tando o 
quilômetro zero da cidade e a sua Plaza 
Mayor. 
 
No final da nossa excursão será em uma 
pastelaria para tomar um café ou chocolate 
quente (depende da temporada) e 
degustar a Ensaimada, delicioso  pão 
maiorquino feito com massa folhada e que 
é bastante tradicional na Ilha. Você 
vai curtir este convite!
 
- 1 garrafa de agua para cada participante.
 
 
Guia em português
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Menu de Experiências  
Palma de Mallorca 

 
Rafa Nadal Academy - 4 horas e 30 
minutos 
 
Chegada à Academia e visita ao Rafa 
Nadal Museum Xperience. Um amplo 
espaço com 1.500 metros quadrados 
onde  você poderá se divertir com a sua 
famil ia e amigos em muitos  jogos 
interativos. Já imaginou curtir simuladores 
de Fórmula 1, tênis, ciclismo e outros 
tantos? Neste passeio, sim é possível!       
 
Conheça o bonito trabalho filantrópico 
r e a l i z a d o p o r R a f a N a d a l n a 
sua Fundação.
 
A s s u r p r e s a s  c o n t i n u a m n a s u a 
incrível  sala de troféus e medalhas 
olímpicas. Curta e fotografe os presentes 
dados pelos amigos do Campeão: Serena 
Williams, Tiger Woods, Usain Bolt, Michael 
Jordan entre outros!
 
 
Guia em português.
 
Traslado de chegada e saída 
 
Aeroporto de Barcelona | Centro  
Centro | Aeroporto de Barcelona 
 
2 bagagens por pessoa 
 
 
Aeroporto de Barcelona | Sitges 
Sitges | Aeroporto de Barcelona 
 
2 bagagens por pessoa 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Consultar valores 
 
 
 
 
Rota de Vinhos - 5 horas 
 
O nosso passeio comecará em Capocorb 
Vell, um famoso povoado talayotico que 
nos explicará um pouco da história de 
Mallorca há uns 2.500 anos. Foi uma das 
primeiras áreas habitadas em Mallorca.
Tempo livre para fotos.
 
Em seguida iremos a uma bodega 
maiorquina para fazer um passeio de uma 
hora em um trenzinho percorrendo 
um fantástico vinhedo. Você sabia que em 
Mallorca existem 70 adegas? Que Mallorca 
foi fornecedora de uvas à França?
 
Conheça o processo da co lhe i ta , 
da vinificação, o armazenamento em barris 
de carvalho francês e o engarrafamento do 
vinho.
 
Degustação de 5 t ipos de vinhos 
acompanhando a paelha, típico e saboroso 
prato espanhol.
 
 
Guia em português 
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Menu de Experiências  
Palma de Mallorca 

 
Vis i ta ao Caste lo de Be l lver e 
Valldemossa - 5 horas 
 
Venha conhecer o único castelo redondo 
da Espanha. Ele foi  construído no século 
XIII e está situado em um dos lugares
mais privilegiados de Palma.
 
Depois desta visita, seguiremos para 
Valldemossa, um charmoso povoado 
maiorquino que encontra-se a 20 minutos 
da capital.
 
Conheça a historia de Frederico Chopin, o 
famoso pianista polonês, que viveu na 
Real Cartuja de Valldemossa durante 3 
meses.
 
Tempo livre para passeios, compras e 
muitas fotos.
 
Antes de voltar ao hotel vamos tomar um 
café e degustar a famosa “coca de patata” 
em uma cafeteria do povoado.
Você aqui será o nosso convidado de 
honra e com certeza gostará desta 
experiência!
 
 
Guia em português

 
* Consultar valores 

 

Joan Miró e os Jardins de Marivent - 5 
horas  
 
Os jardins do Palácio de Marivent e as 
obras de Joan Miró - uma rota fantástica 
em Mallorca
Venha passear pelos jardins do Palácio de 
Marivent, a residência dos Reis Espanhois 
na Ilha. 
Este palácio foi construído por Joan de 
Saridakis, egípcio, no começo do século 
XX.  
Depois desta visita, seguiremos para 
Valldemossa, um charmoso povoado 
maiorquino que encontra-se a 20 minutos 
da capital.
 
Marivent significa mar e vento. O acesso 
aos jardins nos levará a conhecer uma 
parte da  vegetação nativa de Mallorca e 
escu l tu ras de Joan Mi ró , famoso 
artista  catalão,  distribuídas em uns 9.000 
metros quadrados. 

A nossa próxima parada será na Fundação 
Miró Mallorca  também conhecida como 
Fundação Pilar i Joan Miró.  

A visita comecará no atelier do artista - 
Taller Sert - depois iremos a Son Boter, o 
seu primeiro espaço de criação em 
um edifício do século XVIII.

No Edificio Moneo você descobrirá as 
obras de Joan Miró e outros artistas 
contemporâneos, incluindo cerâmicas, 
desenhos, esculturas, pinturas etc. Tempo 
livre para compras na boutique da 
fundação e curtir o Jardim das Esculturas.
Saída em direção a um restaurante italiano 
c o m  f a n t á s t i c a s v i s t a s s o b r e o 
Mar Mediterrâneo.
 
 
Guia em português
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Menu de Experiências  
Palma de Mallorca 

 
Tour Azeite de Oliva e Cultura do Vinho 
- 3 horas e 30 minutos

Na cultura mediterrânea, a oliveira e os 
seus produtos; azeite, azeitona e madeira 
têm sido o nosso elemento icônico e 
obr igatór io por muitos anos. Esta 
experiência nos imergirá na história, 
cultura e produção do incomparável azeite 
maiorquino. O Oleólogo de Maiorca abrirá 
as portas de sua própria casa e nos 
mostrará a história e explicará o processo 
em torno do óleo de Maiorca, além de 
oferecer uma degustação desse precioso 
tesouro. No final da nossa visita ao Tafona, 
iremos ao melhor hotel rural de Maiorca 
para provar 3 variedades dos nossos 
v inhos (branco, rosé e vermelho) 
acompanhados por um exclusivo aperitivo 
maiorquino num maravilhoso terraço com 
vista para a Serra de Tramontana, 
declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO.
 
 
Guia em português.

Passeio de Balão - 2 horas e 30 minutos  
 
Passeio de balão de ar quente particular 
de Maiorca, incluindo uma taça de 
champanhe. 
 

* Consultar valores 

 
 
 
Visita a Soller  
 
Desfrute de uma das mais bonitas cidades 
maiorquinas. Conhecida como o Vale 
Dourado, Soller lhe vai surpreender com as 
suas paisagens, o seu centro  histórico e o 
estilo modernista presente em muitas de 
suas ruas. O final do nosso passeio será na 
Praia do Repic deliciando-se com um 
almoço ao estilo maiorquino acompanhado 
de um bom vinho. 
 
Chegada a Soller, desde Palma de Mallorca, 
em um charmoso trem inaugurado em 1912. 
 
Vamos curtir a Serra de Tramontana, 
Patrimônio da Humanidade desde 2011.   
Fantástico entorno. Este passeio poderá 
ocorrer de Soller a Palma, dependendo da 
temporada.  
 
Tempo deste passeio: 50 minutos 
 
Visita ao centro histórico da cidade incluindo 
o Museu dedicado a Joan Mirò e Pablo 
Picasso. Conheça como começou a 
amizade entre estes dois grandes artistas 
espanhóis.  
 
Visita à rua principal de Soller com os seus 
comércios tradicionais. 
 
Ida em um trenzinho de 1913 desde o centro 
da cidade até o porto. Você ficará 
deslumbrado com inúmeras laranjeiras e 
limões sicilianos.  
 
Tempo deste passeio: 20 minutos. 
 
Chegada ao restaurante para comer uma 
deliciosa paelha ao estilo maiorquino 
acompanhada de uma copa de vinho   (tinto, 
rosado ou branco). 
 
Guia em português 
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BARCELONA & 
MADRI



26 - Barcelona & Madri 
Básica  (ou vice-versa) 

     8 noites  7171

Barcelona: Uma cidade cosmopolita! 
 
Madri: Madri: capital da Espanha, onde a 
cultura e o entretenimento misturam-se! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 6º: Barcelona / Madri
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Madri em trem AVE (3 horas). 
Chegada, traslado e check-in. Acomodação. 
 
Dia 7º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 8º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 

 
Dia 9º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 10º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslados de chegada e 
saída;
- 4 noites de hospedagem em Barcelona no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 4 noites de hospedagem em Madri no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Ticket de trem em classe econômica AVE 
Barcelona - Madri.
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem em Barcelona e 
Madri: 
 

- Categoria Standard (3*): 

 
-   Categoria Premium (4*): 
 

 

Barcelona Madri

Jazz Hotel Hotel NH Madrid 
Atocha

Hotel Catalonia 
Sagrada Família

Hotel Regina 
Madrid

Barcelona Madri

H10 Casa 
Mimosa

Pestana Plaza 
Mayor

Wilson Boutique 
Hotel

NH Collection 
Madrid Gran Vía

Vincci Gala Hotel
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-   Categoria Luxo (5*) 

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Barcelona Madri

Hotel Arts 
Barcelona

Four Seasons 
Hotel Madrid

Hotel Mercer 
Barcelona

URSO Hotel & 
Spa, a Small 
Luxury Hotel of 
the World

Categoria

Standard 986

Premium 1.154

Luxo 1.510
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27 - Barcelona & Madri 
Completa  (ou vice-versa) 

     8 noites  7373

Barcelona: Uma cidade cosmopolita! 
 
Madri: capital da Espanha, onde a cultura e 
o entretenimento misturam-se! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.   Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã e saída para o Tour Gaudí e 
o Modernismo | transporte público (visitas 
externas, duração 3 horas). Almoço e tarde 
livre. Acomodação.

Opcional: entrada e visita guiada a Sagrada 
Familia (25 euros por pessoa) | 1 hora e 50 
minutos | português.  
 
Dia 4º: Barcelona
Café da manhã. Tour Lendas, Segredos e 
Histórias do Bairro Gótico (2 horas). Almoço 
livre. Visita guiada ao Museu Miró (1 hora e 
30 minutos). Acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã e manhã livre para passear 
pela belíssima Barcelona. As 12:00 nos 
encontraremos para um Tour de Tapas. 
Tarde livre. Acomodação. 

 
Dia 6º: Barcelona / Madri
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Madri em trem AVE (3 horas). 
Chegada, traslado e check-in. Acomodação. 
 
Dia 7º: Madri
Café da manhã. Tour Madri Monumental, 
passeio pelos principais pontos turísticos da 
cidade (3 horas). Almoço e tarde livre. Show 
de flamenco (1 hora e 30 minutos). 
Acomodação.

Dia 8º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 9º: Madri / Toledo / Toledo
Café da manhã. Tour Toledo Encantada, 
explore as ruas da cidade histórica, 
observando marcos como o Bairro Judeu e 
a Igreja de São Tomé, lar da obra-prima de 
El Greco (5 horas). Acomodação. 
 
Dia 10º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslados de chegada e 
saída;
- 4 noites de hospedagem em Barcelona no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 4 noites de hospedagem em Madri no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Gaudí e o Modernismo | visitas 
externas  | transporte público | guia em 
português; 
- Tour Lendas, Segredos e Histórias do 
Bairro Gótico | guia em  português;
-   Visita guiada ao Museu Miró com entrada 
| guia em português;
-  Tour de Tapas (4 bares, 4 tapas) / 12:00 | 
guia em português;
- Ticket de trem em classe econômica AVE 

Barcelona - Madri.
- Tour Madri Monumental (3 horas) | guia em 
português; 
- Show de flamenco (1 hora e 30 minutos);
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- Toledo Encantada (5 horas) | guia em 
português;

- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem em Barcelona e 
Madri: 
 

- Categoria Standard (3*): 

 
 
-   Categoria Premium (4*): 
 

 
 
-   Categoria Luxo (5*) 

 
 
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Barcelona Madri

Jazz Hotel Hotel NH Madrid 
Atocha

Hotel Catalonia 
Sagrada Família

Hotel Regina 
Madrid

Barcelona Madri

H10 Casa 
Mimosa

Pestana Plaza 
Mayor

Wilson Boutique 
Hotel

NH Collection 
Madrid Gran Vía

Vincci Gala Hotel

Barcelona Madri

Hotel Arts 
Barcelona

Four Seasons 
Hotel Madrid

Hotel Mercer 
Barcelona

URSO Hotel & 
Spa, a Small 
Luxury Hotel of 
the World

Categoria

Standard 1.260

Premium 1.452

Luxo 1.765
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BARCELONA, MADRI 
& MÁLAGA



28 - Barcelona, Madri & 
Málaga com passeio de um 

dia ao Marrocos 
12 noites 

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Barcelona  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.   Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã e saída para o Tour Gaudí e 
o Modernismo | transporte público (visitas 
externas, duração 3 horas). Almoço e tarde 
livre. Acomodação.

Opcional: entrada e visita guiada a Sagrada 
Familia (25 euros por pessoa) | 1 hora e 50 
minutos | português.  
 
Dia 4º: Barcelona
Café da manhã. Tour Lendas, Segredos e 
Histórias do Bairro Gótico (2 horas). Almoço 
livre. Visita guiada ao Museu Miró (1 hora e 
30 minutos). Acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã e manhã livre para passear 
pela belíssima Barcelona. As 12:00 nos 
encontraremos para um Tour de Tapas. 
Tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 6º: Barcelona / Madri
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Madri em trem AVE (3 horas). 
Chegada, traslado e check-in. Acomodação. 

 
Dia 7º: Madri
Café da manhã. Tour Madri Monumental, 
passeio pelos principais pontos turísticos da 
cidade (3 horas). Almoço e tarde livre. Show 
de flamenco (1 hora e 30 minutos). 
Acomodação.

Dia 8º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 9º: Madri / Toledo / Toledo
Café da manhã. Tour Toledo Encantada, 
explore as ruas da cidade histórica, 
observando marcos como o Bairro Judeu e 
a Igreja de São Tomé, lar da obra-prima de 
El Greco (5 horas). Acomodação. 
 
Dia 10º: Madri / Málaga
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Málaga em trem AVE (2 horas e 50 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Acomodação.

Dia 11º: Málaga
Café da manhã. Tour Málaga Centro & 
Catedral com visita ao Museu Picasso (2 
horas e 30 minutos). Tarde livre. Tour de 
tapas pelo centro da cidade. Acomodação.

Dia 12º: Málaga 
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 13º: Málaga / Tanger (Marrocos) / 
Málaga
Café da manhã e saída para o Tour 
Marrocos Fantástico (passeio de camelo, 
visita a cidade murada de Kasbah, medina 
(cidade antiga) e ao mercado souk, almoço 
incluído). Acomodação. 

Dia 14º: Málaga
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 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  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em Barcelona no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 4 noites de hospedagem em Madri no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 4 noites de hospedagem em Málaga no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Gaudí e o Modernismo | visitas 
externas  | transporte público | guia em 
português; 
- Tour Lendas, Segredos e Histórias do 
Bairro Gótico | guia em  português;
-   Visita guiada ao Museu Miró com entrada 
| guia em português;
-  Tour de Tapas (4 bares, 4 tapas) / 12:00 | 
guia em português;
- Ticket de trem em classe econômica AVE 

Barcelona - Madri.
- Tour Madri Monumental (3 horas) | guia em 
português; 
- Show de flamenco (1 hora e 30 minutos);
- Toledo Encantada (5 horas) | guia em 

português;
- Ticket de trem em classe econômica AVE 

Madri - Málaga.
- Tour Málaga Centro & Catedral com visita 
ao Museu Picasso (2 horas e 30 minutos) 
entrada incluída | guia em português; 
- Tour de Tapas pelo centro de Málaga | guia 
em português;
- Tour Marrocos Fantástico com passeio de 

camelo incluído (dia inteiro);
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem em Barcelona, Madri 
& Málaga: 

- Categoria Standard (3*): 

 

 
-   Categoria Premium (4*): 
 

 
-   Categoria Luxo (5*) 

 

 
 
 

Barcelona Madri

Jazz Hotel Hotel NH Madrid 
Atocha

Hotel Catalonia 
Sagrada Família

Hotel Regina 
Madrid

Málaga

Hotel Soho Los Naranjos

Hotel Soho Boutique Las Vegas

Barcelona Madri

H10 Casa 
Mimosa

Pestana Plaza 
Mayor

Wilson Boutique 
Hotel

NH Collection 
Madrid Gran Vía

Vincci Gala Hotel

Málaga

NH Málaga Hotel

Hotel Barceló Málaga

Barcelona Madri

Hotel Arts 
Barcelona

Four Seasons 
Hotel Madrid

Hotel Mercer 
Barcelona

URSO Hotel & 
Spa, a Small 
Luxury Hotel of 
the World

Málaga

Gran Hotel Miramar

Vincci Selección Posada del Patio
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 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.
. 

Categoria

Standard 1.725

Premium 1.899

Luxo 2.310
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MADRI



29 - Madri Básica   
4 noites 

Madri: capital da Espanha, onde a cultura e 
o entretenimento misturam-se! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Madri  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Madri. 
 
Dia 2º: Madri  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 6º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem no hotel 
selecionado com café da manhã;
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel NH Madrid Atocha 
Hotel Regina Madrid 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Pestana Plaza Mayor 
NH Collection Madrid Gran Vía  

-   Categoria Luxo (5*) 
Four Seasons Hotel Madrid
URSO Hotel & Spa, a Small Luxury Hotel of 
the World

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Categoria

Standard 295

Premium 395

Luxo 778
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30 - Madri Completa   
4 noites 

Madri: capital da Espanha, onde a cultura e 
o entretenimento misturam-se! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Madri  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Madri. 
 
Dia 2º: Madri  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã. Tour Madri Monumental, 
passeio pelos principais pontos turísticos da 
cidade (3 horas). Almoço e tarde livre. Show 
de flamenco (1 hora e 30 minutos). 
Acomodação. 
 
Dia 4º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Madri / Toledo / Madri
Café da manhã. Tour Toledo Encantada, 
explore as ruas da cidade histórica, 
observando marcos como o Bairro Judeu e 
a Igreja de São Tomé, lar da obra-prima de 
El Greco (5 horas). Acomodação. 
 
Dia 6º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!
 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem no hotel 
selecionado com café da manhã; 
- Tour Madri Monumental (3 horas) | guia em 
português; 
- Show de flamenco (1 hora e 30 minutos);
- Toledo Encantada (5 horas) | guia em 

português;
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel NH Madrid Atocha 
Hotel Regina Madrid 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Pestana Plaza Mayor 
NH Collection Madrid Gran Vía  

-   Categoria Luxo (5*) 
Four Seasons Hotel Madrid
URSO Hotel & Spa, a Small Luxury Hotel of 
the World  

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Categoria

Standard 477

Premium 598

Luxo 982
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31 - Madri em Família  
5 noites 

Madri: capital da Espanha, onde a cultura e 
o entretenimento misturam-se! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Madri  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Madri. 
 
Dia 2º: Madri  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã e saída para o Tour Family 
Madri, visitando os principais pontos 
turísticos da cidade e visita com entrada ao 
Museu de Ilusões de Madri (4 horas). 
Almoço e tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Madri
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde 
faremos um Pic-nic no Parque do Retiro, um 
passeio em meio a natureza (3 horas). 
Acomodação.

Dia 5º: Madri
Café da manhã. Zoo Aquarium de Madri. 
Almoço e tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 5º: Madri
Café da manhã. Manhã e almoço livre. Tour 
Santiago Bernabeu (2 horas). Acomodação. 
 
Dia 6º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour Family Madri e visita com entrada ao 

Museu de Ilusões (4 horas) | guia em 
português;

- Pic-nic no Parque do Retiro (3 horas) | 
guia em português;

- Zoo Aquarium de Madrid (entrada);
- Tour Santiago Bernabéu (2 horas) | guia 

em português;
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel NH Madrid Atocha 
Hotel Regina Madrid 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Pestana Plaza Mayor 
NH Collection Madrid Gran Vía  

-   Categoria Luxo (5*) 
Barceló Torre de Madrid
Hyatt Centric Gran Via Madrid
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Categoria

Standard 581

Premium 699

Luxo 1.069
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32 - Queer Madri 
5 noites 

Madri: capital da Espanha, onde a cultura e 
o entretenimento misturam-se! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Madri  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Madri. 
 
Dia 2º: Madri  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã e saída para o Tour Madrid 
em Cores para conhecer os principais 
pontos turísticos da cidade (3 horas). 
Almoço e tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Madri
Café da manhã. Café da manhã e saída 
para o Tour LGBT de Chueca, vamos guiá-
lo pela histórica e arquitetura única (3 
horas). Almoço e tarde livre.  Acomodação.

Dia 5º: Madri
Café da manhã. As 12:00 saída para o Tour 
de Tapas. Tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 6º: Madri / Toledo / Madri
Café da manhã. Tour Toledo Encantada, 
explore as ruas da cidade histórica, 
observando marcos como o Bairro Judeu e 
a Igreja de São Tomé, lar da obra-prima de 
El Greco (5 horas). Acomodação. 
 
Dia 7º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem no hotel 
selecionado com café da manhã;
- Tour Madri em Cores (3 horas) | guia em 

português;
- Tour LGBT de Chueca (3 horas) | guia em 

português;
- Tour de Tapas | guia em português;
- Tour Toledo Encantada (5 horas) | guia em 

português;
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Petit Palace Chueca 
Hotel Regina Madrid 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Axel Hotel Madrid  
Only YOU Boutique Hotel  

-   Categoria Luxo (5*) 
AC Santo Mauro  
Relais & Chateaux Hotel Orfila

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Categoria

Standard 699

Premium 799

Luxo 1.075
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33 - Madri Gastronômica 
5 noites 

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Madri  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Madri. 
 
Dia 2º: Madri  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã e saída para o Tour Madri 
Monumental, passeio pelos principais 
pontos turísticos da cidade (3 horas). 
Almoço e tarde livre. Show de flamenco (1 
hora e 30 minutos). Acomodação. 
 
Dia 4º: Madri
Café da manhã e saída para uma aula de 
culinária espanhola (4 horas). Tarde livre. 
Show de flamenco (1 hora e 30 minutos). 
Acomodação.

Dia 5º: Madri
Café da manhã. Manhã e almoço livre. Tour 
de tapas gourmet e degustação de vinho (3 
horas). Acomodação. 
 
Dia 6º: Madri / Toledo / Madri
Café da manhã. Tour Toledo Encantada, 
explore as ruas da cidade histórica, 
observando marcos como o Bairro Judeu e 
a Igreja de São Tomé, lar da obra-prima de 
El Greco (5 horas). Acomodação. 
 
Dia 7º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour Madri Monumental (3 horas) | guia 

em português; 
- Show de flamenco (1 hora e 30 
minutos);

- Aula de culinária espanhola (4 horas) | em 
espanhol;

- Tour de tapas gourmet e degustação de 
vinho (3 horas) | guia em português ou 
espanhol;

- Toledo Encantada (5 horas) | guia em 
português;

- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel NH Madrid Atocha 
Hotel Regina Madrid 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Pestana Plaza Mayor 
NH Collection Madrid Gran Vía  

-   Categoria Luxo (5*) 
Four Seasons Hotel Madrid
URSO Hotel & Spa, a Small Luxury Hotel of 
the World  
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Categoria

Standard 599

Premium 699

Luxo 1.097
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34 - Madri VIP 
5 noites 

Madri: capital da Espanha, onde a cultura e 
o entretenimento misturam-se! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Madri  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Madri. 
 
Dia 2º: Madri  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã e saída para o Tour Museu 
do Prado & Almoço Botin (4 horas). Tarde 
livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Madri
Café da manhã. Tour Madri Exclusiva, 
passeio pelos principais pontos turísticos da 
cidade e visita ao Palacio Real (4 horas). 
Almoço e tarde livre. Acomodação.

Dia 5º: Madri
Café da manhã. Passeio de balão por 
Toledo (saída as 6:30). O centro histórico da 
cidade de Toledo, rodeado pelo rio Tejo e 
coroado pelo Alcázar, é uma vista única 
para voar de balão. A cidade de El Greco e 
seu patrimônio artístico nos recebem do 
alto. Duração do voo: 1 hora, duração da 
atividade: 3 horas. Inclui cava e almoço 
rústico. Tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 6º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 7º: Madri  
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!
 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída 
em carro de luxo;
- 5 noites de hospedagem no hotel 
selecionado com café da manhã;
- Tour museu do Prado & Almoço Botin (4 

horas) | guia em português;
- Tour Madri Exclusiva, com visita ao 

Palácio Real (3 horas) | guia em 
português;

- Passeio de balão (tempo de voo: 1 hora, 
duração total do passeio 3 horas);

- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem: 

-   Categoria Luxo (5*) 
Four Seasons Hotel Madrid
URSO Hotel & Spa, a Small Luxury Hotel of 
the World
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Categoria

Luxo 1.590
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35 - Madri Misteriosa 
4 noites 

Madri: capital da Espanha, onde a cultura e 
o entretenimento misturam-se! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Madri  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Madri. 
 
Dia 2º: Madri  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã e saída para o Tour Madri 
Monumental, passeio pelos principais 
pontos turísticos da cidade (3 horas). 
Almoço e tarde livre. Tour Madri Mal 
Assombrada. Quando o sol se põe, Madrid 
convida a descobrir o lado mais negro do 
ser humano através das sombras do seu 
passado. Descubra uma viagem repleta de 
histórias chocantes, aparições espectrais, 
lendas negras, vest íg ios da Santa 
Inquisição e crimes que abalaram a 
memória de uma nação inteira. Um 
percurso imprescindível para descobrir a 
crónica de uma capital que não o deixará 
indiferente. Inclui psicofonias! (2 horas). 
Acomodação. 
 
Dia 4º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Tour Retiro 
Misterioso. Ao cair da noite, o Parque do 
Retiro se transforma em um lugar estranho, 
mágico e misterioso. Deixe-se guiar pelo 
sussurro de suas estátuas e descubra os 
fenômenos paranormais que foram 

testemunhados no Palácio Buen Retiro, o 
passado sombrio da Casa de Fieras ou a 
perturbadora "floresta dos suicidas" de 
Madrid. Além disso, iremos decifrar o 
significado de seus símbolos enigmáticos, 
desvendar as fascinantes lendas ligadas às 
suas figuras mitológicas e revelar os 
segredos mais sombrios do Anjo Caído, em 
uma aventura noturna que mudará sua 
visão para sempre.  Acomodação.

Dia 5º: Madri / Toledo / Madri
Café da manhã. Tour Toledo Encantada, 
explore as ruas da cidade histórica, 
observando marcos como o Bairro Judeu e 
a Igreja de São Tomé, lar da obra-prima de 
El Greco (5 horas). Acomodação. 
 
Dia 6º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem no hotel 
selecionado com café da manhã;
- Tour Madri Monumental (3 horas) | guia 

em português;
- Tour noturno Madri Tenebrosa (2 horas) | 

guia em espanhol;
- Tour noturno Retiro Misterioso (2 horas) | 

guia em espanhol;
- Tour Toledo Encantada (5 horas) | guia em 

português;
- Assistência local em português (24 horas). 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel NH Madrid Atocha 
Hotel Regina Madrid 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Pestana Plaza Mayor 
NH Collection Madrid Gran Vía  

-   Categoria Luxo (5*) 
Four Seasons Hotel Madrid
URSO Hotel & Spa, a Small Luxury Hotel of 
the World
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 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Categoria

Standard 483

Premium 599

Luxo 993
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36 - Roteiro Gastronômico 
Dom Quixote  

(a partir de 4 pessoas) 
8 noites 

Nos passos de Dom Quixote, castelos, 
moinhos, vinhos e queijos! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Madri  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Madri. 
 
Dia 2º: Madri  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã e saída para o Tour Madri 
Monumental, passeio pelos principais 
pontos turísticos da cidade (3 horas). 
Almoço e tarde livre. Show de flamenco (1 
hora e 30 minutos). Acomodação. 
 
Dia 4º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 

Dia 5º: Madri
Café da manhã e saída para o Tour Museu 
do Prado & Almoço Botin (4 horas). Tarde 
livre. Acomodação.

Dia 5º: Madri / Toledo / Madri
Café da manhã. Tour Toledo Encantada, 
explore as ruas da cidade histórica, 
observando marcos como o Bairro Judeu e 
a Igreja de São Tomé, lar da obra-prima de 
El Greco (5 horas). Acomodação. 

Dia 6º: Madri / Villatobas / Tomelloso / 
Belmonte (azeite, moinhos e queijo 
manchego)
Café da manhã e check-out. À apenas 1 
hora de Madrid, na localidade de Villatobas, 
v is i taremos uma fábr ica de azei te 
centenária, fundada em 1899. Teremos uma 
exp l i cação de todo o p rocesso e  
degustaremos do azeite de oliva extra 
virgem. Almoço em um restaurante caverna 
com comida típica da região. À tarde 
faremos uma visita aos moinhos: “Infante” 
ou “Burleta” declarado local de interesse 
cultura. Para finalizar visitaremos uma 
fábrica de queijos com 25 anos de história 
em Tomelloso com degustação dos queijos 
e vinhos locais. Jantar e acomodação.

Dia 7º: Belmonte / Cuenca (castelos e 
vinhos)
Café da manhã e check-out. Descobriremos 
durante meio dia a impressionante vila de 
Belmonte, um complexo histórico artístico, 
com uma visita guiada ao Castelo, 
construído em meados do século XV e pelo 
maravilhoso centro histórico que preserva o 
encanto e a tradição do seu passado 
glorioso, evocando as figuras do grandes 
escritores e pessoas famosas da história da 
Espanha. Saída com destino a uma 
moderna vinícola onde explicarão todo o 
seu processo. Finalizamos a visita com um 
almoço no seu espaço gastronómico, a 
partir de um churrasco variado feito com 
aroma a alecrim e brotos de videira, 
acompanhados, claro, pelos seus melhores 
vinhos. Após o almoço saímos em direção 
ao Parque Natural da Serranía de Cuenca e 
rodeada de imensos pinhais, a Cidade 
Encantada é sem dúvida um dos locais 
mais espectaculares, onde poderá aprender 
sobre os processos geológicos do cársico e 
admirar as suas caprichosas formações. 
Check-in, jantar e acomodação. 
 
Dia 8º: Cuenca / Madri
Passeio panorâmico pelo Hoz del Huécar, 
uma rota paralela a esse rio que começa a 
subir para a parte alta da cidade, o bairro 
Castillo. Lá começamos a visita a pé. 
Desfrutamos dos miradouros e ruas do 
centro histórico contando a História, lendas 
e anedotas de Cuenca, terminando junto às 
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Casas Suspensas e à Ponte San Pablo, em 
frente ao Parador. No meio da visita, é feita 
a visita à majestosa Catedral. Almoço em 
um prestigioso restaurante local. Retorno a 
Madri e check-in. Acomodação. 
 
Dia 9º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 6 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- 1 noite de hospedagem no hotel 

selecionado em Belmonte com café da 
manhã;

- 1 noite de hospedagem no hotel 
selecionado em Cuenca com café da 
manhã;

- Tour Madri Monumental (3 horas) | guia 
em português;

- Tour Madri Monumental (3 horas) | guia 
em português;

- Show de flamenco (1 hora e 30 minutos);
- Tour museu do Prado & Almoço Botin (4 

horas) | guia em português;
- Tour Toledo Encantada (5 horas) | guia em 

português;
- Tour com guia acompanhante por Castilla 

La Mancha na Rota de Dom Quixote 
(todos os passeios descritos no itinerário 
estão incluídos);

- 3 almoços e 2 jantares;
- Assistência local em português (24 horas). 
 

 Hospedagem em Madri, Belmonte e 
Cuenca: 

- Categoria Standard (3*): 

 
 
-   Categoria Premium (4*): 
 

 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 
Madri Belmonte

Hotel NH Madrid 
Atocha

Casa El Bálsamo

Hotel Regina 
Madrid

Cuenca

Hotel Alfonso VIII De Cuenca

Hotel LB Villa De Cuenca

Madri Belmonte

Pestana Plaza 
Mayor

Palacio del Infante 
Don Juan Manuel 
Hotel Spa

NH Collection 
Madrid Gran Vía

Cuenca

Parador de Cuenca

NH Ciudad de Cuenca Hotel

Categoria

Standard 1.030

Premium 1.198
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Menu de Experiências  
MADRI 

 
Tour Madrid Imperial - 3 horas 
 
Neste tour você vai conhecer a história de 
Madri desde sua fundação até ela tornar-
se a capital da Espanha. Passaremos por 
lugares que mostram como a cidade se 
desenvolveu, passando de vila a local mais 
importante do reino. Porta do Sol, Plaza 
Mayor, Palácio Real e prédios medievais 
são apenas alguns pontos que iremos 
visitar. 
 
 
Guia em português. 
 
 
Tour Madri Monumental  - 3 horas  
 
Neste tour vamos conhecer um lado de 
Madrid mais moderno, planejado, seus 
monumentos mais impressionantes, os 
belíssimos “paseos”, parques, jardins e 
museus. Caminharemos pelo triângulo das 
artes, passaremos por palacetes e 
estátuas que são símbolos da cidade. 
Porta de Alcalá, Cibeles, Museu do Prado 
e Parque do Retiro são apenas alguns dos 
lugares que vamos conhecer. 
 
 
Guia em português. 

 
Traslado de chegada e saída 
 
Aeroporto de Madri (Barajas) | Centro  
Centro | Aeroporto de Madri (Barajas) 
 
2 bagagens por pessoa 
 
 
 
 
 
 

 
* Consultar valores 
 

Conectando em Madri 
 
Se você tem apenas um dia por aqui ou 
está fazendo uma conexão longa, 
podemos fazer um passeio rápido para 
que você possa conhecer os principais 
pontos turísticos. Este roteiro é totalmente 
adaptado ao seu tempo de permanência 
em Madrid e vamos visitar aqueles lugares 
imperdíveis! conhecer um lado de Madrid 
m a i s m o d e r n o , p l a n e j a d o , s e u s 
monumentos mais impressionantes, os 
belíssimos “paseos”, parques, jardins e 
museus. Caminharemos pelo triângulo das 
artes, passaremos por palacetes e 
estátuas que são símbolos da cidade. 
Porta de Alcalá, Cibeles, Museu do Prado 
e Parque do Retiro são apenas alguns dos 
lugares que vamos conhecer. 
 
 
Guia em português. 
 
 
Pic-nic no Parque do Retiro - 3 horas 

Nós gostamos de uma boa conversa e de 
fazer amigos. E que tal aproveitar um 
passeio pelo parque mais importante de 
Madrid para passar uma manhã ou uma 
tarde conhecendo os monumentos do local 
e depois fazer uma pausa na maratona 
turística para provar algumas delícias 
espanholas e jogar conversa fora? Esta é 
uma proposta super diferente de tour, onde 
nos concentramos apenas no parque e em 
passar um tempo relaxando em meio a 
natureza. E se tiver criança, melhor ainda!!  
 
 
Guia em português. 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Menu de Experiências  
MADRI 

 
Tour Minha Doce Madri - 3 horas 
 
Um recorrido pelas mais tradicionais 
confeitarias e churrerias da cidade, com 
degustação de algumas de suas delícias 
q u e f a z e m s u c e s s o h á s é c u l o s ! 
Visitaremos 4 locais e vamos provar 
alguns dos doces mais famosos de Madrid, 
como um legítimo morador! 
 
 
Guia em português. 
 
 
Passeio de Balão  
Duração do voo: 1 hora, duração da 
atividade: 3 horas.
 
Local: Toledo  
 
Inclui traslados, cava e almoço rústico.  
 

Tour Madri e seus Mistérios - 2 horas  
 
Palácios Encantados e Parapsicologia!
 
 
Guia em espanhol. 
 
 
Madri Assustadora - 2 horas

Santa Inquisição, crimes inexplicáveis e 
aparições fantasmagóricas.
 
 
Guia em espanhol.

* Consultar valores 

 
 
Madri Sinistra - 2 horas

Casas assombradas e fenômenos 
paranormais.
 
 
Guia em espanhol. 
 
 
Degustação de vinhos e tapas - 3 horas

Neste tour você vai conhecer os principais 
tapas madrilenhos e degustar os melhores 
vinhos da região. 
 
 
Guia em português. 
 
 
Aula de culinária espanhola - 4 horas
 
Descubra os segredos da cozinha 
espanhola com uma tradicional aula de 
culinária em Madri. Ponha a mão na 
massa, conforme você cria pratos 
clássicos tais como tapas, gaspacho, ou 
paella; domine novas habilidades sob a 
orientação de um chef especialista; em 
seguida, sente-se para se deleitar com 
suas criações caseiras, acompanhadas por 
uma taça de sangria. 
 
 
Guia em espanhol. 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Menu de Experiências  
MADRI 

Show de Flamenco - 1 hora e 30 
minutos  
 
Em um ambiente íntimo e atmosférico, 
assista a um pequeno grupo de dançarinos 
e músicos darem vida às histórias e à alma 
d o fl a m e n c o e m u m a a u t ê n t i c a 
apresentação de uma hora e meia.

 

Compras em Las Rozas Village (Outlet) - 
7 horas

Faça compras, coma e divirta-se em uma 
excursão por Las Rozas Village saindo de 
Madri. O popular shopping center de outlet 
é o lar de centenas de lojas de marcas 
famosas que vendem roupas, sapatos, e 
muito mais a preços baixos, além de 
muitos restaurantes e outras atividades 
para toda a família.

 

Tour de Bike - 3 horas
 
Conheça os pontos mais famosos da 
cidade. 
 
 
Bicicleta incluída no valor. 
 
Disponibilidade de bicicleta com cadeira 
para crianças e bicicleta infantil. 
 
Guia em espanhol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Consultar valores

Tour de Segway - 2 horas e 15 minutos  
 
Centro da cidade e Parque do Retiro
 

Guia em espanhol.

Tour Museu do Prado com acesso 
direto, sem fila - 1 hora e 30 minutos

V i v a u m a e x p e r i ê n c i a c u l t u r a l 
enriquecedora em um tour pelo Museu do 
Prado com guia particular. 
 
 
Guia em português.

Tour Noturno por Madri - 2 horas

Tour noturno de duas horas permite que 
você conheça os pontos turísticos 
iluminados de Madri à noite. Passaremos 
pelo Palácio Real, Plaza Mayor e Gran Via. 
 
 
Guia em português.

BATE E VOLTA  
Passeios pelos arredores de Madri.

Tour Toledo Encantada - 5 horas  
 
Explore as ruas da cidade histórica, 
observando marcos como o Bairro Judeu e 
a Igreja de São Tomé, lar da obra-prima de 
El Greco.
 
 
Guia em português.
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Menu de Experiências  

Roteiros Gastronômicos desde 
MADRI 

 
Aranjuez - Palácio Real, jardins e vista a 
vinícola.

Duração: 8 horas aproximadamente  
(9:00 - 17:00)

Número de participantes: a partir de 2

Aranjuez é famosa pelo seu Palácio Real e 
seus Jardins, e seus pomares produtivos. 
A Paisagem Cultural de Aranjuez foi 
declarada Patrimônio Mundial pela 
UNESCO em 2001.

Seu guia irá acompanhá-lo em uma 
caminhada por seu charmoso centro 
histórico e jardins e visitaremos seu 
majestoso Palácio Real.

Também visitaremos uma vinícola para 
desfrutar de uma experiência única e de 
uma degustação comentada dos seus 
grandes vinhos. Podemos assim aprender 
um pouco sobre os não tão conhecidos, 
mas excelentes vinhos de Madrid.

Desfrutaremos de um delicioso almoço 
com degustação dos renomados produtos 
de seu jardim. Dependendo da época, 
poderemos saborear os seus espargos ou 
deliciosos morangos. 

Guia em português.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Consultar valores 
 
 
 
 
 
 
 
El Escorial - Visita cultural em Segway 
com almoço.

Duração: 8 horas aproximadamente  
(9:00 - 17:00)

Número de participantes: de 10 até 30

Nosso tour começa às 9h da manhã.  
 
Às 10:15 está prevista a chegada ao 
município ao Escorial.

Das 10h15 às 10h45, deixaremos tempo 
livre para quem quiser tomar o café da 
manhã e reunir forças para começar o dia 
maravilhoso e intenso.

Às 10h45, o guia nos dará cerca de 15 
minutos de treinamento, e das 11h às 12h 
começamos nosso passeio de Segway, 
visitando o complexo do palácio, basílica e 
mosteiro.

Terminado o passeio, teremos tempo livre 
até às 14h00 para visita ao Escorial, 
considerado monumento património 
mundial.

Às 14h00 almoço em um restaurante com 
comida típica espanhola.

16h00, saída para Madrid, ao chegar à 
cidade faremos uma degustação de 
produtos ibéricos alimentados com bolota 
(presunto, chouriço, salsichão, lombo), 
juntamente com um copo de vinho 
espanhol para brindar e terminar a 
aventura. 

Guia em português.
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Menu de Experiências  

Roteiros Gastronômicos desde 
MADRI 

 
Vinícola Osborne e Toledo - Degustação 
em Malpica, arte e cultura em Toledo..

Duração: 9 horas aproximadamente  
(9:00 - 18:00)

Número de participantes: a partir de 6

Esta excursão fascinante leva você à 
histórica cidade de Malpica de Tajo, lar de 
uma das maiores vinícolas familiares da 
Europa, Osborne, que trabalha com as 
mais recentes técnicas de vinificação e o 
desenvolvimento de "varietais" (vinho de 
um único tipo de uva).

Com vinhas cobrindo uma área de mais de 
1.000 hectares e combinando a mais alta 
tecnologia com uma tradição familiar de 
200 anos, você terá uma experiência 
sensorial completa à vista, olfato e paladar, 
com a orientação de especialistas. 
enólogos e sommel iers para uma 
experiência ao mais alto nível.

Partimos do nosso ponto de encontro em 
Madrid, percorrendo as áridas terras de 
Castela até chegar à Adega Osborne.

A nossa visita começa pelas vinhas que 
circundam a adega até chegar às 
instalações onde se realizam os processos 
de vinificação e envelhecimento. A colheita 
das uvas nas adegas, armazéns para 
fermentação e armazenamento, áreas de 
colheita e envelhecimento, e a linha de 
e n g a r r a f a m e n t o s ã o e x p l i c a d o s 
d e t a l h a d a m e n t e . E m s e g u i d a , 
participaremos de uma degustação de 
vinhos tendo uma experiência sensorial 
completa de visão, olfato e paladar, com a 
orientação de enólogos experientes.

Depois seguiremos para Toledo, Cidade 
Patrimônio da Humanidade, para desfrutar 

* Consultar valores 

de uma fabulosa refeição à base da 
cu l i ná r i a cas te l hana em um dos 
restaurantes mais reconhecidos. À tarde 
faremos um belo passeio pelas charmosas 
ruas para admi rar seus tesouros 
monumentais, igrejas, palácios, fortalezas 
ou sinagogas e se desejar, faremos uma 
parada em uma de suas melhores 
confeitarias para comprar alguns de seus 
doces celestiais, como os famosos 
maçapão artesanal. 

Guia em português.
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Menu de Experiências  

Roteiros Gastronômicos desde 
MADRI 

Ribera del Duero - Visita ao Museu do 
vinho e castelo e vinícola.

Duração: 10 horas aproximadamente  
(9:00 - 19:00)

Número de participantes: a partir de 6

Desfrute do fabuloso mundo dos vinhos 
e s p a n h ó i s n e s t a e x c u r s ã o 
enogastronômica que o levará à região 
vinícola, líder na Espanha na produção de 
vinho e berço de uma das mais aclamadas 
Denominações de Origem “Ribera del 
Duero”. Você ficará surpreso com a 
variedade e quantidade de vinícolas e suas 
aldeias históricas e medievais com 
castelos e antigas fortificações que datam 
da época dos romanos.

Pela manhã visitaremos uma das vinícolas 
mais aclamadas da região. Ele permitirá 
que você testemunhe por si mesmo a 
antiga tradição da vinificação trabalhando 
de mãos dadas com as tecnologias mais 
recentes, aprenda como, o que e quando 
crescer e colher, caminhar entre barris e 
cheirar o vinho, e finalmente enriqueça ou 
atualize os seus conhecimentos sobre o 
vinho na degustação comentada dos seus 
vinhos.

Depois, desfrutaremos de um bom 
churrasco em restaurante / antiga adega 
para descobrir os sabores da requintada 
cozinha castelhana. Se o tempo permitir, 
visitaremos a medieval Plaza del Corso.

À tarde, visitaremos o Castelo Peñafiel do 
século IX, que se ergue no que na Idade 
Média era a fronteira entre as terras 
árabes e cristãs, em uma colina com uma 
vista impressionante do Duero. No interior,  

 
* Consultar valores 
 
 
 
 
 
 
 
o seu Museu do Vinho irá mostrar-lhe de 
forma gráfica e audiovisual tudo sobre a 
cultura do vinho e a sua história. 
 

Guia em português.
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Menu de Experiências  

Roteiros Gastronômicos desde 
MADRI 

Toledo - Arte, história e gastronomia. 

Duração: 8 horas aproximadamente  
(9:00 - 17:00)

Número de participantes: a partir de 2

Toledo é imperdível. É uma das cidades 
e s p a n h o l a s c o m m a i o r r i q u e z a 
monumental. Conhecida como a “cidade 
das três culturas”, porque cristãos, árabes 
e judeus conviveram durante séculos, por 
trás de seus muros Toledo preserva um 
legado artístico e cultural na forma de 
igrejas, palácios, fortalezas, mesquitas e 
sinagogas. Esta grande diversidade de 
estilos artísticos faz do centro histórico da 
capital La Mancha um verdadeiro museu a 
céu aberto, o que o levou a ser declarado 
Patrimônio da Humanidade.

Seu guia explicará a grande história e 
lendas deste lugar mágico, você visitará 
sua majestosa Catedral, a Sinagoga, a 
famosa pintura de “El Greco” e a Igreja de 
San Juan. Terminaremos o passeio com o 
prazer de degustar o famoso artesão 
“marzipã” de Toledo. Uma iguaria doce 
muito tentadora.
Almoço num restaurante onde i rá 
experimentar algumas especialidades da 
região, Castela, alguns pratos típicos como 
a perdiz à Toledo, o Pisto Manchego ou a 
sopa castelhana.

Tempo livre para compras e retorno a 
Madrid. 

Guia em português.

* Consultar valores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96



MADRI & 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA



37 - Madri & Santiago de 
Compostela  

8 noites 

 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Madri  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Madri  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã. Tour Madri Monumental, 
passeio pelos principais pontos turísticos da 
cidade (3 horas). Almoço e tarde livre. Show 
de flamenco (1 hora e 30 minutos). 
Acomodação. 
 
Dia 4º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Madri / Toledo / Madri
Café da manhã. Tour Toledo Encantada, 
explore as ruas da cidade histórica, 
observando marcos como o Bairro Judeu e 
a Igreja de São Tomé, lar da obra-prima de 
El Greco (5 horas). Acomodação. 

Dia 6º: Madri / Santiago de Compostela
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Santiago de Compostela em trem (4 
horas e 32 minutos). Chegada, traslado e 
check-in. Acomodação. 
 
 
 

Dia 7º: Santiago de Compostela  
Café da manhã. Tour pela cidade velha  (2 
horas). Almoço e tarde livre. Acomodação.

Dia 8º: Santiago de Compostela
Café da manhã. Tour Finisterra e Costa da 
Morte (9 horas). Acomodação.
 
Dia 9º: Santiago de Compostela / Madri
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Madri em trem (4 horas e 32 minutos). 
Chegada, traslado e check-in. Acomodação. 
 
Dia 10º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto ou estação de trem). Fim 
dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslados de chegada e 
saída;
- 5 noites de hospedagem em Madri no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 3 noites de hospedagem em Santiago de 

Compostela no hotel selecionado com 
café da manhã;

- Tour Madri Monumental (3 horas) | guia 
em português;

- Show de flamenco (1 hora e 30 minutos);
- Tour Toledo Encantada (5 horas) | guia em 

português;
- Tour pela cidade velha (Santiago de 

Compostela - 2 horas) | guia em 
português;

- Tour Finisterra e Costa da Morte (9 horas) 
| guia em português;

- Ticket em classe econômica de trem 
Madri - Santiago de Compostela.

- Ticket em classe econômica de trem 
Santiago de Compostela - Madri.

- Assistência local em português (24 horas). 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 Hospedagem em Madri e Santiago 
de Compostela: 

- Categoria Standard (3*): 

 
-   Categoria Premium (4*): 
 

 
-   Categoria Luxo (5*) 

 
 
 
 
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Madri Santiago de 
Compostela

Hotel NH Madrid 
Atocha

Hotel Rua Villar

Hotel Regina 
Madrid

Hotel 
Gastronomico 
San Miguel

Madri Santiago de 
Compostela

Pestana Plaza 
Mayor

San Francisco 
Hotel Monumento

NH Collection 
Madrid Gran Vía

Hotel A Quinta Da 
Auga Relais & 
Châteaux

Madri Santiago de 
Compostela

Four Seasons 
Hotel Madrid

Parador de 
Santiago de 
Compostela

URSO Hotel & 
Spa, a Small 
Luxury Hotel of 
the World

NH Collection 
Santiago de 
Compostela

Categoria

Standard 1.276

Premium 1.458

Luxo 1.788
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MADRI & 
ILHAS CANÁRIAS



38 - Madri & Ilhas Canárias 
9 noites 

 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Madri  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Madri  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã. Tour Madri Monumental, 
passeio pelos principais pontos turísticos da 
cidade (3 horas). Almoço e tarde livre. Show 
de flamenco (1 hora e 30 minutos). 
Acomodação. 
 
Dia 4º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Madri / Toledo / Madri
Café da manhã. Tour Toledo Encantada, 
explore as ruas da cidade histórica, 
observando marcos como o Bairro Judeu e 
a Igreja de São Tomé, lar da obra-prima de 
El Greco (5 horas). Acomodação. 

Dia 6º: Madri / Lanzarote
Café da manhã e checkout. Traslado ao 
aeroporto para embarque a Lanzarote (2 
horas e 30 minutos). Chegada e traslado ao 
hotel. Check-in e acomodação. 
 
 
 

Dia 7º: Lanzarote  
Café da manhã. Passeio de catamarã de 
Puerto Calero para as praias de Papagayo. 
Almoço a bordo incluído (4 horas). 
Acomodação.

Dia 8º: Lanzarote
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 8º: Lanzarote
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 8º: Lanzarote
Café da manhã. Tour Fotográfico pelo sul de 
Lanzarote (4 horas). Almoço e tarde livre. 
Acomodação.
 
Dia 9º: Lanzarote
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto). Fim dos nossos serviços. 
Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslados de chegada e 
saída;
- 4 noites de hospedagem em Madri no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 5 noites de hospedagem em Lanzarote no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Madri Monumental (3 horas) | guia 

em português;
- Show de flamenco (1 hora e 30 minutos);
- Tour Toledo Encantada (5 horas) | guia em 

português;
- Passeio de Catamarã com almoço 

incluído (4 horas);
- Tour Fotográfico pelo sul de Lanzarote )4 

horas) | guia em espanhol;
- Assistência local em português (24 horas). 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 H o s p e d a g e m e m M a d r i e 
Lanzarote: 

- Categoria Standard (3*): 

 
 
-   Categoria Premium (4*): 
 

 
 
-   Categoria Luxo (5*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Madri Lanzarote

Hotel NH Madrid 
Atocha

Club Del Carmen 
by Diamond 
Resorts

Hotel Regina 
Madrid

Hotel Lancelot

Madri Lanzarote

Pestana Plaza 
Mayor

Hotel Costa 
Calero

NH Collection 
Madrid Gran Vía

Elba Lanzarote 
Royal Village 
Resort

Madri Lanzarote

Four Seasons 
Hotel Madrid

Hotel The Volcán 
Lanzarote

URSO Hotel & 
Spa, a Small 
Luxury Hotel of 
the World

Hotel H10 
Rubicón Palace

Categoria

Standard 1.320

Premium 1.499

Luxo 1.826
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MADRI & 
ANDALUZIA



39 - Madri, Sevilha & 
Córdoba com passeio de 

um dia ao Marrocos 
10 noites 

 

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Madri  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Madri  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã. Tour Madri Monumental, 
passeio pelos principais pontos turísticos da 
cidade (3 horas). Almoço e tarde livre. 
Acomodação. 
 
Dia 4º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Madri / Toledo / Madri
Café da manhã. Tour Toledo Encantada, 
explore as ruas da cidade histórica, 
observando marcos como o Bairro Judeu e 
a Igreja de São Tomé, lar da obra-prima de 
El Greco (5 horas). Acomodação. 

Dia 6º: Madri / Sevilha
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Sevilha em trem AVE (2 horas e 40 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Acomodação. 
 

Dia 7º: Sevilha  
Café da manhã. Tour Catedral & Alcázar, 
passeios pelos principais pontos da cidade 
(3 horas). Almoço e tarde livre. Show de 
fl a m e n c o ( 1 h o r a e 3 0 m i n u t o s ) 
Acomodação.

Dia 8º: Sevilha / Tanger (Marrocos) / Sevilha
Café da manhã e saída para o Tour 
Marrocos Fantástico (passeio de camelo, 
visita a cidade murada de Kasbah, medina 
(cidade antiga) e ao mercado souk, almoço 
incluído). Acomodação. 
 
Dia 9º: Sevilha / Córdoba
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Córdoba em trem AVE (45 minutos). 
Chegada, traslado e check-in. Acomodação. 
 
Dia 10º: Córdoba
Café da manhã. Tour Córdoba Mágica, 
passeio pelos principais pontos turísticos, 
como a Ponte Romana e o antigo Bairro 
Judeu, o maior da Europa e pela famosa 
Mesquita de Cordoba (3 horas). Almoço e 
tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 11º: Córdoba / Madri
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Madri em trem AVE (1 hora e 45 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Acomodação.
 
Dia 12º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslados de chegada e 
saída;
- 5 noites de hospedagem em Madri no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 3 noites de hospedagem em Sevilha no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 2 noites de hospedagem em Córdoba no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Madri Monumental (3 horas) | guia 

em português;
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- Tour Toledo Encantada (5 horas) | guia em 
português;

- Tour Catedral & Alcázar (3 horas) | guia 
em português;

- Show de flamenco Sevilha (1 hora e 30 
minutos);

- Tour Marrocos Fantástico com passeio de 
camelo e almoço incluídos (dia inteiro);

- Tour Córdoba Mágica (3 horas) | guia em 
português;

- Ticket de trem em classe econômica de 
Madri para Sevilha;

- Ticket de trem em classe econômica 
Sevilha para Córdoba;

- Ticket de trem em classe econômica 
Córdoba - Madri;

- Assistência local em português (24 horas). 
 

 H o s p e d a g e m e m M a d r i e 
Lanzarote: 

- Categoria Standard (3*): 

 

 
-   Categoria Premium (4*): 
 

 

 
-   Categoria Luxo (5*) 

 

 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Madri Sevilha

Hotel NH Madrid 
Atocha

NH Plaza de 
Armas

Hotel Regina 
Madrid

Hotel Sacristia de 
Santa Ana

Córdoba

Sercotel Selu Hotel

Hacienda Posada de Vallina Hotel

Madri Sevilha

Pestana Plaza 
Mayor

NH Collection 
Sevilla

NH Collection 
Madrid Gran Vía

Vincci La Rabida 
Hotel

Córdoba

NH Collection Amistad Cordoba

Eurostars Azahar

Madri Sevilha

Four Seasons 
Hotel Madrid

Hotel Alfonso XIII, 
a Luxury 
Collection Hotel

URSO Hotel & 
Spa, a Small 
Luxury Hotel of 
the World

Hotel Palacio de 
Villapenas

Córdoba

Hospes Palacio Del Bailio Hotel

Eurostars Palace Hotel

Categoria

Standard 1.599

Premium 1.789

Luxo 2.290
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40 - Madri, Málaga & 
Marbella com visita a casa 

natal do famoso 
malaguenho Pablo Picasso 

13 noites 

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Madri  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Madri  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã. Tour Madri Monumental, 
passeio pelos principais pontos turísticos da 
cidade (3 horas). Almoço e tarde livre. 
Acomodação. 
 
Dia 4º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Madri / Toledo / Madri
Café da manhã. Tour Toledo Encantada, 
explore as ruas da cidade histórica, 
observando marcos como o Bairro Judeu e 
a Igreja de São Tomé, lar da obra-prima de 
El Greco (5 horas). Acomodação. 

Dia 6º: Madri / Málaga
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Málaga em trem AVE (2 horas e 50 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Acomodação.

 
 
Dia 7º: Málaga
Café da manhã. Tour Málaga Centro 
Histórico & Catedral com visita ao Museu 
Picasso e casa natal (4 horas). Tarde livre. 
Acomodação.

Dia 8º: Málaga 
Café da manhã. Tour Nerja Bella, passeio 
pelo centro da cidade, Balcão da Europa e 
pelas suas famosas cavernas (4 horas). 
Almoço e tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 9º: Málaga
Café da manhã. Manhã e almoço livre. Tour 
de tapas pelo centro da cidade com show 
de flamenco (3 horas). Acomodação. 

Dia 10º: Málaga / Marbella
Café da manhã. Check-out e traslado até 
Marbella (30 minutos). Check-in e tarde 
livre. Acomodação. 

Dia 11º: Marbella
Café da manhã. Tour Marbella e Puerto 
Banús de meio dia pelos principais pontos 
turísticos. Almoço livre. Tour de Compras no 
La Cañada Mall. Acomodação.
 
Dia 12º: Marbella
Café da manhã. Tour Jeep 4x4 Safari pela 
Sierra de las Nieves Reserva Natural (3 a 4 
horas aproximadamente). Almoço e tarde 
livre. Acomodação.

Dia 13º: Marbella
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 14º: Marbella / Madri
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Madri em trem AVE (2 horas e 50 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Acomodação.

Dia 15º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 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  O que inclui: 

-  Recepção e traslados de chegada e 
saída;
- 5 noites de hospedagem em Madri no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 4 noites de hospedagem em Málaga no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 4 noites de hospedagem em Marbella no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Madri Monumental (3 horas) | guia 

em português;
- Tour Toledo Encantada (5 horas) | guia em 

português;
- Tour Málaga Centro Histórico & Catedral 

com visita ao Museu Picasso e casa natal, 
entrada incluída (4 horas) | guia em 
português;

- Tour de tapas pelo centro de Málaga  com 
show de flamenco (3 horas)| guia em 
português;

- Tour Nerja Bella, entrada para as 
cavernas incluídas (4 horas) | guia em 
português;

- Tour Marbella & Puerto Banús de meio dia 
| guia em português;

- Tour Jeep 4x4 Safari pela Sierra de las 
Nieves (3 a 4 horas aproximadamente) | 
guia em espanhol;

- Ticket de trem em classe econômica 
Madri para Málaga;

- Ticket de trem em classe econômica 
Málaga para Madri;

- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem em Madri, Málaga e 
Marbella: 

- Categoria Standard (3*): 

 

 
 
-   Categoria Premium (4*): 
 

 
 

 
 
-   Categoria Luxo (5*) 

 
 

 

Madri Málaga

Hotel NH Madrid 
Atocha

Hotel Soho Los 
Naranjos

Hotel Regina 
Madrid

Hotel Soho 
Boutique Las 
Vegas

Marbella

Hotel Claude Marbella

Hotel Baviera

Madri Málaga

Pestana Plaza 
Mayor

NH Málaga Hotel

NH Collection 
Madrid Gran Vía

Hotel Barceló 
Málaga

Marbella

Barceló Marbella

Hotel Fuerte Marbella

Madri Málaga

Four Seasons 
Hotel Madrid

Gran Hotel 
Miramar

URSO Hotel & 
Spa, a Small 
Luxury Hotel of 
the World

Vincci Selección 
Posada del 
Patioagoda

Marbella

Nobu Hotel Marbella

Puente Romano Beach Resort
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 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Categoria

Standard 1.799

Premium 1.945

Luxo 2.399

108



41 - Madri & Málaga com 
visita a casa natal do 

famoso malaguenho Pablo 
Picasso 

10 noites 

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Madri  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Madri  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã. Tour Madri Monumental, 
passeio pelos principais pontos turísticos da 
cidade (3 horas). Almoço e tarde livre. 
Acomodação. 
 
Dia 4º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Madri / Toledo / Madri
Café da manhã. Tour Toledo Encantada, 
explore as ruas da cidade histórica, 
observando marcos como o Bairro Judeu e 
a Igreja de São Tomé, lar da obra-prima de 
El Greco (5 horas). Acomodação. 
 
Dia 6º: Madri / Málaga
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Málaga em trem AVE (2 horas e 50 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Acomodação.

 
Dia 7º: Málaga
Café da manhã. Tour Málaga Centro 
Histórico & Catedral com visita ao Museu 
Picasso e casa natal  (4 horas). Almoço e 
tarde livre. Acomodação.

Dia 8º: Málaga
Café da manhã. Tour “Caminito Del Rey”, 
passeio pelos calçadões e caminhos 
suspensos no Caminho do Rei, local de 
beleza natural das montanhas de Andaluzia 
( 2 h o r a s ) . A l m o ç o e t a r d e l i v r e . 
Acomodação. 
 
Dia 9º: Málaga 
Café da manhã. Tour Nerja Bella, passeio 
pelo centro da cidade, Balcão da Europa e 
pelas suas famosas cavernas (4 horas). 
Almoço e tarde livre. Acomodação. 

Dia 10º: Málaga
Café da manhã. Manhã e almoço livre. Tour 
de tapas pelo centro da cidade com show 
de flamenco (3 horas). Acomodação.

Dia 11º: Málaga / Madri
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Madri em trem AVE (2 horas e 50 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Acomodação.

Dia 12º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 
 

  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- Tour Madri Monumental (3 horas) | guia 

em português;
- 5 noites de hospedagem em Madri no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 5 noites de hospedagem em Málaga no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Toledo Encantada (5 horas) | guia em 

português;
- Tour Málaga Centro Histórico & Catedral 

com visita ao Museu Picasso e casa natal 
(4 horas) entradas incluídas | guia em 
português;
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- Tour “Caminito del Rey” (2 horas) | guia 
em português;

- Tour Nerja Bella, entrada para as 
cavernas incluídas (4 horas) | guia em 
português;

- Tour de tapas pelo centro da cidade com 
show de flamenco em Málaga (3 horas);

- Ticket de trem em classe econômica 
Madri para Málaga;

- Ticket de trem em classe econômica 
Málaga para Madri;

- Assistência local em português (24 horas). 
 

 Hospedagem em Madri, Málaga e 
Marbella: 

- Categoria Standard (3*): 

 
-   Categoria Premium (4*): 
 

 
-   Categoria Luxo (5*) 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Madri Málaga

Hotel NH Madrid 
Atocha

Hotel Soho Los 
Naranjos

Hotel Regina 
Madrid

Hotel Soho 
Boutique Las 
Vegas

Madri Málaga

Pestana Plaza 
Mayor

NH Málaga Hotel

NH Collection 
Madrid Gran Vía

Hotel Barceló 
Málaga

Madri Málaga

Four Seasons 
Hotel Madrid

Gran Hotel 
Miramar

URSO Hotel & 
Spa, a Small 
Luxury Hotel of 
the World

Vincci Selección 
Posada del 
Patioagoda

Categoria

Standard 1.598

Premium 1.790

Luxo 2.289
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42 - Madri & Málaga em 
Família com visita a cidade   

dos smurfs 
11 noites 

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Madri  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Madri  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã e saída para o Tour Family 
Madri, visitando os principais pontos 
turísticos da cidade e visita com entrada ao 
Museu de Ilusões de Madri (4 horas). 
Almoço e tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Madri
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde 
faremos um Pic-nic no Parque do Retiro, um 
passeio em meio a natureza (3 horas). 
Acomodação.

Dia 5º: Madri
Café da manhã. Zoo Aquarium de Madri. 
Almoço e tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 6º: Madri
Café da manhã. Manhã e almoço livre. Tour 
Santiago Bernabeu (2 horas). Acomodação. 
 
Dia 7º: Madri / Málaga
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Málaga em trem AVE (2 horas e 50 

minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Acomodação.
 
Dia 8º: Málaga
Café da manhã. Tour Málaga Centro 
Histórico & Catedral com visita ao Museu 
Picasso e casa natal  (4 horas). Tarde livre. 
Acomodação.

Dia 9º: Málaga / Marbella (Puerto Banús) / 
Juzcar (cidade dos surfs) / Málaga
Café da manhã. Tour Marbella & Juzcar, 
passeio por Marbella e seu famoso Porto 
Banús e visita por Juzcar, primeira |smurf 
town do mundo (5 horas). Almoço livre. 
Acomodação. 

Dia 10º: Málaga
Café da manhã. Tour Pinte seu próprio 
Picasso, Você descobrirá seu talento 
artístico em apenas duas horas das mãos 
de um artista local. Você pode levar para 
casa o seu próprio trabalho picassiano, feito 
na cidade natal do artista mais importante 
do século 20 (2 horas). Almoço  e tarde 
livre. Acomodação.

Dia 11º: Málaga
Café da manhã. Sea Life Benalmadena, 
veja uma variedade de tubarões e a maior 
coleção de cavalos-marinhos da Costa do 
Sol. Caminhe sob o esqueleto de um 
Plesiossauro e, na Interactive Rockpool 
Experience, descubra como é tocar uma 
estrela-do-mar e um caranguejo eremita. 
Tarde livre. Acomodação.

Dia 12º: Málaga / Madri
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Madri em trem AVE (2 horas e 50 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Acomodação.

Dia 13º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 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  O que inclui: 

-  Recepção e traslados de chegada e 
saída;
- 6 noites de hospedagem em Madri no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 5 noites de hospedagem em Málaga no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Family Madri e visita com entrada ao 

Museu de Ilusões (4 horas) | guia em 
português;

- Pic-nic no Parque do Retiro (3 horas) | 
guia em português;

- Zoo Aquarium de Madrid (entrada);
- Tour Santiago Bernabéu (2 horas) | guia 

em português;
- Tour Málaga Centro Histórico & Catedral 

com visita ao Museu Picasso e casa natal, 
entrada incluída (4 horas) | guia em 
português;

- Tour Marbella & Juzcar (cidade dos 
smurfs) (5 horas) | guia em português;

- Tour Pinte seu próprio Picasso (workshop) 
(2 horas) | em espanhol 

- Sea Life Benalmadena (transporte e 
entrada);

- Ticket de trem em classe econômica 
Madri para Málaga;

- Ticket de trem em classe econômica 
Málaga para Madri;

- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem em Madri, Málaga e 
Marbella: 

- Categoria Standard (3*): 

 
 
 
 

-   Categoria Premium (4*): 
 

 
 
-   Categoria Luxo (5*) 

 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Madri Málaga

Hotel NH Madrid 
Atocha

Hotel Soho Los 
Naranjos

Hotel Regina 
Madrid

Hotel Soho 
Boutique Las 
Vegas

Madri Málaga

Pestana Plaza 
Mayor

NH Málaga Hotel

NH Collection 
Madrid Gran Vía

Hotel Barceló 
Málaga

Madri Málaga

Four Seasons 
Hotel Madrid

Gran Hotel 
Miramar

URSO Hotel & 
Spa, a Small 
Luxury Hotel of 
the World

Vincci Selección 
Posada del 
Patioagoda

Categoria

Standard 1.635

Premium 1.799

Luxo 2.343
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43 - Madri, Sevilha, 
Córdoba & Granada com 

passeio de um dia ao 
Marrocos 
12 noites 

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Madri  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Madri  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã. Tour Madri Monumental, 
passeio pelos principais pontos turísticos da 
cidade (3 horas). Almoço e tarde livre. 
Acomodação. 
 
Dia 4º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Madri / Toledo / Madri
Café da manhã. Tour Toledo Encantada, 
explore as ruas da cidade histórica, 
observando marcos como o Bairro Judeu e 
a Igreja de São Tomé, lar da obra-prima de 
El Greco (5 horas). Acomodação. 

Dia 6º: Madri / Sevilha
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Sevilha em trem AVE (2 horas e 40 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Acomodação. 
 

Dia 7º: Sevilha  
Café da manhã. Tour Catedral & Alcázar, 
passeios pelos principais pontos da cidade 
( 3 h o r a s ) . A l m o ç o e t a r d e l i v r e . 
Acomodação.

Dia 8º: Sevilha / Tanger (Marrocos) / Sevilha
Café da manhã e saída para o Tour 
Marrocos Fantástico (passeio de camelo, 
visita a cidade murada de Kasbah, medina 
(cidade antiga) e ao mercado souk, almoço 
incluído). Acomodação. 
 
Dia 9º: Sevilha / Córdoba
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Córdoba em trem AVE (45 minutos). 
Chegada, traslado e check-in. Acomodação. 
 
Dia 10º: Córdoba
Café da manhã. Tour Córdoba Mágica, 
passeio pelos principais pontos turísticos, 
como a Ponte Romana e o antigo Bairro 
Judeu, o maior da Europa e pela famosa 
Mesquita de Cordoba (3 horas). Almoço e 
tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 11º: Córdoba / Granada
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Granada em trem AVE (1 hora e 22 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Acomodação.
 
Dia 12º: Granada
Café da manhã. Tour Alhambra e Generalife 
(3 horas). Almoço e tarde livre. Show de 
flamenco (1 hora e 30 minutos) e jantar em 
um restaurante caverna (Saboreie um 
delicioso jantar da tradicional cozinha da 
Andaluzia). Acomodação. 

Dia 13º: Granada / Madri
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Málaga em trem (2 horas e 18 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Acomodação.

Dia 14º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 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  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem em Madri no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 3 noites de hospedagem em Sevilha no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 2 noites de hospedagem em Córdoba no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 2 noites de hospedagem em Granada no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Madri Monumental (3 horas) | guia 

em português;
- Tour Toledo Encantada (5 horas) | guia em 

português;
- Tour Catedral & Alcázar (3 horas) | guia 

em português;
- Show de flamenco Sevilha (1 hora e 30 

minutos);
- Tour Marrocos Fantástico com passeio de 

camelo e almoço incluídos (dia inteiro);
- Tour Córdoba Mágica (3 horas) | guia em 

português;
- Tour Alhambra & Generalife com entradas 

incluídas (3 horas) | guia em português;
- Show de flamenco e jantar em Granada;
- Ticket de trem em classe econômica de 

Madri para Sevilha;
- Ticket de trem em classe econômica 

Sevilha para Córdoba;
- Ticket de trem em classe econômica 

Córdoba - Granada;
- Ticket de trem em classe econômica 

Granada - Madri;
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hospedagem em Madri, Sevilha, 
Córdoba, Granada & Málaga: 
 

- Categoria Standard (3*): 

 

 
 
-   Categoria Premium (4*): 

 

 
 
 
 
 
 

Madri Sevilha

Hotel NH Madrid 
Atocha

NH Plaza de 
Armas

Hotel Regina 
Madrid

Hotel Sacristia de 
Santa Ana

Córdoba Granada

Sercotel Selu 
Hotel

Hotel Santa Isabel 
La Real

Hacienda Posada 
de Vallina Hotel

Hotel Palacio de 
Santa Ines

Madri Sevilha

Pestana Plaza 
Mayor

NH Collection 
Sevilla

NH Collection 
Madrid Gran Vía

Vincci La Rabida 
Hotel

Córdoba Granada

NH Collection 
Amistad Cordoba

Hotel Barceló 
Carmen Granada

Eurostars Azahar Hoel Catalonia 
Granada
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-   Categoria Luxo (5*) 

 

 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Madri Sevilha

Four Seasons 
Hotel Madrid

Hotel Alfonso XIII, 
a Luxury 
Collection Hotel

URSO Hotel & 
Spa, a Small 
Luxury Hotel of 
the World

Hotel Palacio de 
Villapenas

Córdoba Granada

Hospes Palacio 
Del Bailio Hotel

Hotel Alhambra 
Palace

Eurostars Palace 
Hotel

Eurostars 
Washington 
Irving

Categoria

Standard 1.739

Premium 1.915

Luxo 2.367
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TOUR TEMÁTICO 
 

Vinho & Flamenco 
 

(Grupo com guia  acompanhante 
brasileiro) 

 
44 - Madri, Córdoba, 

Málaga, Marbella, Cádiz, 
Jerez de La Frontera & 

Sevilha com passeio de um 
dia ao Marrocos 

15 noites 

 
Roteiro:  
 
Dia 1º: Brasil / Madri  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 
 
Dia 2º: Madri  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Jantar de boas 
vindas em um restaurante típico (bebidas a 
parte). Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã. Saída para o Tour Madri 
Monumenta l , vamos passear pelos 
principais pontos turísticos da cidade (3 
horas). Almoço e restante do dia livre. 
Acomodação. 
 

 
Dia 4º: Madri
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Madri / Toledo / Madri
Café da manhã. Tour Toledo Encantada, 
explore as ruas da cidade histórica, 
observando marcos como o Bairro Judeu e 
a Igreja de São Tomé, lar da obra-prima de 
El Greco (5 horas). Acomodação. 

Dia 6º: Madri / Córdoba
Café da manhã. Check-out e saída até 
Córdoba (4 horas). Chegada e check-in. 
Tarde livre para conhecer a cidade e 
passear por suas ruas. Acomodação. 

Dia 7º: Córdoba
Café da manhã. Tour Córdoba Mágica, 
passeio pelos principais pontos turísticos, 
como a Ponte Romana e o antigo Bairro 
Judeu, o maior da Europa e pela famosa 
Mesquita de Cordoba (3 horas). Almoço e 
tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 8º: Córdoba / Málaga
Café da manhã. Check-out e saída até 
Málaga (1 hora e 50 minutos). Chegada e 
check-in. Almoço em um tradicional 
"chiringuito" com paella e sardinhas no 
espeto (bebidas a parte). Após o almoço 
faremos uma visita pelos principais pontos 
turísticos da cidade com entrada ao Museu 
Picasso e visita a sua casa natal. Restante 
do dia livre. Acomodação.   

Dia 9º: Málaga  
Café da manhã. Visita pelo “pueblo” de 
Nerja. Visitaremos o centro da cidade, 
Balcão da Europa e suas famosas 
cavernas. Almoço livre e restante do dia 
livre. Acomodação. 
 
Dia 10º: Málaga / Tanger (Marrocos) / 
Málaga
Café da manhã e saída para o Tour 
Marrocos Fantástico (passeio de camelo, 
visita a cidade murada de Kasbah, medina 
(cidade antiga) e ao mercado souk, almoço 
incluído). Acomodação. 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Dia 11º: Málaga / Marbella 
Café da manha. Saída em direção ao 
famoso balneário de Marbella. Chegada e 
check-in no hotel. Pela tarde passeio pelo 
Puerto Banús e centro da c idade. 
Acomodação. 

Dia 12º: Marbella 
Café da manha. 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 Frontera 
Café da manha e check-out. Saída até a 
província de Cádiz. Almoço em restaurante 
típico (sem bebidas) e continuação da 
viagem até Jerez de la Frontera. Check-in e 
acomodação. 

Dia 14º:  Jerez de La Frontera / Cádiz / 
Porto de Santa Maria / Jerez de La Frontera 
Café da manha. Saída para a capital da 
província, cidade de Cádiz, conhecida como 
a "Tacita de Plata", por sua localização de 
ilha entre pântanos e costas colonizadas 
por fenícios e gregos mais de 3.000 anos 
atrás. Visitaremos a mundialmente famosa 
vinícola Gonzáles Byass e sua marca de 
vinhos "Tio Pepe" onde teremos uma 
degustação de vinhos com tapas. Retorno 
ao hotel e acomodação.

Dia 15º:  Jerez de La Frontera / Sevilha  
Café da manha. Check-out e visita a 
Bodegas Fundador, a mais antiga de Jerez 
com degustação de vinhos. Saída em 
direção a capital de Andaluzia. Check-in e 
tempo livre para conhecer esta encantadora 
cidade. Acomodação.  

Dia 16º: Sevilha  
Café da manha. Tour Catedral & Alcázar, 
passeio pelos principais pontos da cidade (3 
horas). Almoço e restante da tarde livre. 
Jantar de despedida com show de flamenco 
(bebidas a parte). Acomodação. 

Dia 17º: Sevilha / Brasil  
Café da manha. Dia livre para desfrutar seu  
último dia antes do retorno ao Brasil.

Fim dos nossos serviços. Até uma próxima 
viagem! show de flamenco (bebidas a 
parte). Acomodação.

 

  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em Madri no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 2 noites de hospedagem em Córdoba no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 3 noites de hospedagem em Málaga no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 2  noites de hospedagem em Marbella no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 2 noites de hospedagem em Jerez de La 

Frontera;
- 2 noites de hospedagem em Sevilha no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 3 almoços (bebidas a parte);
- 2 jantares (bebidas a parte);
- 1 guia acompanhante brasileiro durante 

todo o percurso;
- Todas as atividades mencionadas no 

itinerário;
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem em Madri, Córdoba, 
Málaga, Jerez de La Frontera e Sevilha: 

- Categoria Standard (3*): 

 
 
 
 

Madri Córdoba

Hotel NH Madrid 
Atocha

Sercotel Selu 
Hotel

Hotel Regina 
Madrid

Hacienda Posada 
de Vallina Hotel
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-   Categoria Premium (4*): 

 

 

 
 
 

-   Categoria Luxo (5*) 

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 
 

Málaga Marbella

Hotel Soho Los 
Naranjos

Hotel Claude 
Marbella

Hotel Soho 
Boutique Las 
Vegas

Hotel Baviera

Jerez de La 
Frontera

Sevilha

Hotel YIT Casa 
Grande

NH Plaza de 
Armas

Hotel Sacristia de 
Santa Ana

Madri Córdoba

Pestana Plaza 
Mayor

NH Collection 
Amistad Cordoba

NH Collection 
Madrid Gran Vía

Eurostars Azahar

Málaga Marbella

NH Málaga Hotel Barceló Marbella

Hotel Barceló 
Málaga

Hotel Fuerte 
Marbella

Jerez de La 
Frontera

Sevilha

Eurostars Asta 
Regia Jerez

NH Collection 
Sevilla

Hotel Jerez & Spa Vincci La Rabida 
Hotel

Madri Córdoba

Four Seasons 
Hotel Madrid

Hospes Palacio 
Del Bailio Hotel

URSO Hotel & 
Spa, a Small 
Luxury Hotel of 
the World

Eurostars Palace 
Hotel

Málaga Marbella

Gran Hotel 
Miramar

Nobu Hotel 
Marbella

Vincci Selección 
Posada del 
Patioagoda

Puente Romano 
Beach Resort

Jerez` de La 
Frontera

Sevilha

Hotel Barceló 
Montecastillo 
Golf

Hotel Alfonso XIII, 
a Luxury 
Collection Hotel

Hotel Villa Jerez Hotel Palacio de 
Villapenas

Categoria

Standard 2.053

Premium 2.187

Luxo 2.590
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ANDALUZIA



45 - Málaga Básica   
4 noites 

Málaga: conhecida como “la bella”, está 
localizada entre as montanhas e o rio 
Guadalhorce no sul da Espanha.. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Málaga  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Málaga. 
 
Dia 2º: Málaga  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Málaga
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Málaga
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Málaga
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 6º: Málaga
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem no hotel 
selecionado com café da manhã;
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel Soho Los Naranjos 
Hotel Soho Boutique Las Vegas 
 
-   Categoria Premium (4*): 
NH Málaga Hotel  
Hotel Barceló Málaga  

-   Categoria Luxo (5*) 
Gran Hotel Miramar
Vincci Selección Posada del Patioagoda

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 
 
 
 
.

 
 

Categoria

Standard 290

Premium 390

Luxo 755
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46 - Málaga Completa  
5 noites 

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Málaga  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Málaga. 
 
Dia 2º: Málaga  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Málaga
Café da manhã. Tour Málaga Centro 
Histórico & Catedral com visita ao Museu 
Picasso e casa natal  (4 horas). Almoço e 
tarde livre. Acomodação.

Dia 4º: Málaga
Café da manhã. Tour “Caminito Del Rey”, 
passeio pelos calçadões e caminhos 
suspensos no Caminho do Rei, local de 
beleza natural das montanhas de Andaluzia 
( 2 h o r a s ) . A l m o ç o e t a r d e l i v r e . 
Acomodação. 
 
Dia 5º: Málaga 
Café da manhã. Tour Nerja Bella, passeio 
pelo centro da cidade, Balcão da Europa e 
pelas suas famosas cavernas (4 horas). 
Almoço e tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 6º: Málaga
Café da manhã. Manhã e almoço livre. Tour 
de tapas pelo centro da cidade com show 
de flamenco (3 horas). Acomodação. 
 
Dia 7º: Málaga
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour Málaga Centro Histórico & Catedral 

com visita ao Museu Picasso e casa 
natal, entradas incluídas (4 horas) | guia 
em português;

- Tour “Caminito del Rey” (2 horas) | guia 
em português;

- Tour Nerja Bella, entrada as cavernas 
incluídas (4 horas) | guia em português;

- Tour de tapas com show de flamenco (3 
horas) | guia em português;

- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel Soho Los Naranjos 
Hotel Soho Boutique Las Vegas 
 
-   Categoria Premium (4*): 
NH Málaga Hotel  
Hotel Barceló Málaga  

-   Categoria Luxo (5*) 
Gran Hotel Miramar
Vincci Selección Posada del Patioagoda
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 
 

Categoria

Standard 499

Premium 609

Luxo 996
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47 - Málaga Misteriosa  
4 noites 

Málaga: conhecida como “la bella”, está 
localizada entre as montanhas e o rio 
Guadalhorce no sul da Espanha.. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Málaga  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Málaga. 
 
Dia 2º: Málaga  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Málaga
Café da manhã. Tour Málaga Centro 
Histórico & Catedral com visita ao Museu 
Picasso e casa natal  (4 horas). Almoço e 
tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Málaga
Café da manhã. Dia livre. Tour noturno 
Málaga Sinistra. Enfrente a face mais 
escura da capital de Málaga num passeio 
pelo seu centro histórico, durante o qual 
descobrirá o lado mágico e misterioso de 
monumentos emblemát icos como a 
Alcazaba ou a Catedral, acompanhados por 
histórias tão sombrias como a sua alma 
protagonistas: cr imes inexpl icáveis, 
f e n ô m e n o s e s t r a n h o s e e v e n t o s 
paranormais se juntam nesta rota que você 
não pode perder. Inclui psicofonias! (2 
horas). Acomodação.
 
 
 

Dia 5º: Málaga / Alhaurín de La Torre / 
Málaga
Café da manhã. Dia livre. Tour noturno 
Alhaurín Misteriosa. Uma viagem diferente 
pelas ruas de Alhaurín de la Torre, em 
busca daqueles lugares onde ocorrem 
fenômenos paranormais. Descubra os fatos 
inexplicáveis que acontecem na fazenda "La 
Capellanía", na "Casa del Yoli" e em uma 
conhecida escola Alhaurino. Surpreenda-se 
com a sombria crônica do prefeito local que 
foi cruelmente assassinado e com o 
mis ter ioso cr ime na rua Chorr i l lo . 
Surpreenda-se com a prisão e execução do 
General Torrijos e com o inusitado filme de 
Ocidente que foi filmado na cidade. E além 
disso, vamos revelar a incrível descoberta 
do Cristo del Cardón, os estranhos rituais 
que se celebravam em El Alamillo, a 
fascinante história do Cristo que desceu de 
seu retábulo e a lenda da Virgem que 
salvou algumas crianças perdidas (2 horas). 
Acomodação. 
 
Dia 6º: Málaga
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour Málaga Centro Histórico & Catedral 

com visita ao Museu Picasso e casa 
natal, entradas incluídas (4 horas) | guia 
em português;

- Tour noturno Málaga Sinistra (2 horas) | 
guia em espanhol;

- Tour noturno Alhaurin Misteriosa (2 horas) 
| guia em espanhol;

- Assistência local em português (24 horas). 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 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel Soho Los Naranjos 
Hotel Soho Boutique Las Vegas 
 
-   Categoria Premium (4*): 
NH Málaga Hotel  
Hotel Barceló Málaga  

-   Categoria Luxo (5*) 
Gran Hotel Miramar
Vincci Selección Posada del Patioagoda

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Categoria

Standard 479

Premium 586

Luxo 989
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48 - Málaga e seus 
“pueblos” mágicos  

5 noites 

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Málaga  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Málaga. 
 
Dia 2º: Málaga  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Málaga
Café da manhã. Tour Málaga Centro 
Histórico & Catedral com visita ao Museu 
Picasso e casa natal  (4 horas). Almoço e 
tarde livre. Acomodação.

Dia 4º: Málaga / El Borge / Comares / 
Málaga
Café da manhã. Tour “Pueblos Mágicos” El 
Borge & Comares (4 horas). Almoço típico 
da região (menu). Acomodação. 
 
Dia 5º: Málaga / Canillas de Aceituno / 
Alfarnate / Málaga
Café da manhã. Tour Pueblos Mágicos 
Canillas de Aceituno & Alfarnate (com visita 
a fábrica de azeite) (4 horas). Almoço típico 
da região (menu). Acomodação. 
 
Dia 6º: Málaga
Café da manhã. Manhã e almoço livre. Tour 
de tapas pelo centro da cidade com show 
de flamenco (3 horas). Acomodação.
 
 

 

 
 

Dia 7º: Málaga
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour Málaga Centro Histórico & Catedral 

com visita ao Museu Picasso e casa 
natal, entradas incluídas (4 horas) | guia 
em português;

- Tour “Pueblos Mágicos” El Borge & 
Comares (4 horas). Almoço típico da 
região (menu com 1 bebida incluída) | 
guia em português.

- Tour Pueblos Mágicos Canillas de 
Aceituno & Alfarnate (com visita a fábrica 
de azeite) (4 horas). Almoço típico da 
região (menu com 1 bebida inlcuída) | 
guia em português;

- Tour de tapas com show de flamenco (3 
horas) | guia em português;

- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel Soho Los Naranjos 
Hotel Soho Boutique Las Vegas 
 
-   Categoria Premium (4*): 
NH Málaga Hotel  
Hotel Barceló Málaga  

-   Categoria Luxo (5*) 
Gran Hotel Miramar
Vincci Selección Posada del Patioagoda
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 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Categoria

Standard 498

Premium 605

Luxo 991
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49 - Costa do Sol em 
Família (All Inclusive) com 
visita a cidade dos smurfs  

6 noites 

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Málaga  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Málaga. 
 
Dia 2º: Málaga (Costa do Sol) 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Costa do Sol
Café da manhã. Tour Málaga centro 
histórico & Castelo de Gibralfaro (2 horas). 
Tarde livre. Acomodação.
 
Dia 4º: Costa do Sol
Café da manhã. Manhã livre. Chocolate 
Making Experience (1 hora e 15 minutos). 
Acomodação.

Dia 5º: Costa do Sol / Marbella (Puerto 
Banús) / Juzcar (cidade dos surfs) / Costa 
do Sol
Café da manhã. Tour Marbella & Juzcar, 
passeio por Marbella e seu famoso Porto 
Banús e visita por Juzcar, primeira smurf 
town do mundo (5 horas). Almoço livre. 
Acomodação. 
 
Dia 6º: Costa do Sol
Café da manhã. Tour Pinte seu próprio 
Picasso, Você descobrirá seu talento 
artístico em apenas duas horas das mãos 

de um artista local. Você pode levar para 
casa o seu próprio trabalho picassiano, feito 
na cidade natal do artista mais importante 
do século 20 (2 horas). Almoço  e tarde 
livre. Acomodação. 
 
Dia 7º: Costa do Sol
Café da manhã. Bioparc Fuengirola (2 
horas). Acomodação.
 
Dia 8º: Costa do Sol
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 6 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com sistema All Inclusive;
- Tour Málaga centro histórico & castelo de 

Gilbralfaro (2 horas) | guia em português;
- Tour Marbella & Juzcar (cidade dos 

smurfs) (5 horas) | guia em português;
- Tour Pinte seu próprio Picasso (workshop) 

(2 horas) | em espanhol 
- Bioparc Fuengirola (transporte e entrada);
- Chocolate Making Experience (1 hora e 

15 minutos) | Mijas Pueblo;
- Assistência local em português (24 horas). 
 

 Hospedagem: 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Holiday World Village Hotel  
Holiday World Polynesia Hotel  
Hotel Sol Prince by Melia  
Meliá Marbella Banús 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento familiar premium. 

CHD de 3 a 12 anos no mesmo quarto dos 
pais: descontar 210 € do valor do adulto. 
* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Categoria 1

Premium 945
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50 - Queer Costa do Sol 
(Torremolinos) 

6 noites 

Roteiro:

 
Dia 1º: Brasil / Málaga  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Málaga. 
 
Dia 2º: Málaga - Torremolinos (Costa do 
Sol) 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Torremolinos (Costa do Sol)
Café da manhã. Tour Málaga Rainbow, 
passeios pelos principais pontos turísticos 
da cidade (2 horas) . Almoço e tarde livre. 
Acomodação.

Dia 4º: Torremolinos (Costa do Sol)
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 5º: Torremolinos (Costa do Sol)
Café da manhã. Bioparc Fuengirola (2 
horas). Acomodação. 
 
Dia 6º: Torremolinos (Costa do Sol)
Café da manhã. Tour Marbella & Puerto 
Banús (2 horas). Almoço e tarde livre. 
Acomodação.
 
Dia 7º: Torremolinos (Costa do Sol) 
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 8º: Torremolinos (Costa do Sol)
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour Málaga Rainbow (2 horas) | guia em 

português;
- Bioparc Fuengirola, entrada e transporte 

(2 horas);
- Tour de tapas com show de flamenco (3 

horas) | guia em português;
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel Ritual Torremolinos
Hotel Mediterraneo Carihuela 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Meliá Costa do Sol  
Hotel Gran Cervantes by Blue Sea  
Hotel Fenix Torremolinos 
Hotel Isabel
Essence Boutique Hotel  

-   Categoria Luxo (5*) 
Vincci Selección Aleysa, Hotel Boutique & 
Spa (Benalmadena)
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Categoria 1

Standard 724

Premium 886

Luxo 1.215
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51 - Pádel na Costa do Sol 
(Málaga ou Marbella) 

6 noites 

Roteiro:

 
Dia 1º: Brasil / Málaga  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Málaga. 
 
Dia 2º: Málaga ou Marbella (Costa do Sol) 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Málaga ou Marbella (Costa do Sol)
Café da manhã. Aula de Pádel (2 horas). 
Almoço livre. Tour Málaga Centro Histórico 
& Catedral com visita ao Museu Picasso e 
casa natal  (4 horas). Acomodação.

Dia 4º: Málaga ou Marbella (Costa do Sol)
Café da manhã. Aula de Pádel (2 horas). 
A l m o ç o e r e s t a n t e d o d i a l i v r e . 
Acomodação. 
 
Dia 5º: Málaga ou Marbella (Costa do Sol)
Café da manhã. Aula de Pádel (2 horas). 
Almoço livre. Bioparc Fuengirola (2 horas). 
Acomodação. 
 
Dia 6º: Málaga ou Marbella (Costa do Sol)
Café da manhã. Aula de Pádel (2 horas). 
A l m o ç o e r e s t a n t e d o d i a l i v r e . 
Acomodação.
 
Dia 7º: Málaga ou Marbella (Costa do Sol) 
Café da manhã. Aula de Pádel (2 horas). 
A l m o ç o e r e s t a n t e d o d i a l i v r e . 
Acomodação. 

 
Dia 8º: Málaga ou Marbella (Costa do Sol)
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 6 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- 5 Aulas diárias de pádel (2 horas - 1 aula 

de aula e 1 hora de jogo), professor em 
espanhol e português;

- Tour Málaga Centro Histórico & Catedral 
com visita ao Museu Picasso e casa 
natal, entradas incluídas (4 horas) | guia 
em português;

- Bioparc Fuengirola, entrada e transporte 
(2 horas);

- Assistência local em português (24 horas). 
 
 
 

 Hospedagem em Málaga ou 
Marbella: 

- Categoria Standard (3*): 
 

 
-   Categoria Premium (4*): 
 

 
 

Málaga Marbella

Hotel Soho Los 
Naranjos

Hotel Claude 
Marbella

Hotel Soho 
Boutique Las 
Vegas

Hotel Baviera

Málaga Marbella

NH Málaga Hotel Barceló Marbella

Hotel Barceló 
Málaga

Hotel Fuerte 
Marbella
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-   Categoria Luxo (5*) 

 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Málaga Marbella

Gran Hotel 
Miramar

Nobu Hotel 
Marbella

Vincci Selección 
Posada del 
Patioagoda

Puente Romano 
Beach Resort

Categoria 1

Standard 765

Premium 899

Luxo 1.276
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52 - Marbella Básica   
4 noites 

 
Roteiro: 
 
 
Dia 1º: Brasil / Málaga  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Málaga. 
 
Dia 2º: Málaga - Marbella 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Marbella
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Marbella
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Marbella
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 6º: Marbella
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem no hotel 
selecionado com café da manhã;
-Assistência local em português (24 
horas). 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel Claude Marbella 
Hotel Baviera 
 

-   Categoria Premium (4*): 
Barceló Marbella  
Hotel Fuerte Marbella  

-   Categoria Luxo (5*) 
Nobu Hotel Marbella
Puente Romano Beach Resort

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Categoria 1

Standard 345

Premium 466

Luxo 830
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53 - Marbella Completa 
5 noites 

 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Málaga  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Málaga. 
 
Dia 2º: Málaga - Marbella 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 11º: Marbella
Café da manhã. Tour Marbella e Puerto 
Banús de meio dia pelos principais pontos 
turísticos. Almoço livre. Tour de Compras no 
La Cañada Mall. Acomodação.
 
Dia 12º: Marbella
Café da manhã. Tour Jeep 4x4 Safari pela 
Sierra de las Nieves Reserva Natural (3 a 4 
horas aproximadamente). Almoço e tarde 
livre. Acomodação.

Dia 13º: Marbella
Café da manhã. Tour Ojen, Benalmadena 
(Stupa e Borboletário) e Mijas Pueblo  (4 
horas). Almoço e tarde livre. Acomodação.
 
Dia 5º: Marbella
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 6º: Marbella
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour Marbella & Puerto Banús de meio dia 

| guia em português;
- Tour de compras La Cañada Mall;
- Tour Jeep 4x4 Safari pela Sierra de las 

Nieves (3 a 4 horas aproximadamente) | 
guia em espanhol;

- Tour Ojen, Benalmadena (Stupa e 
Borboletário) e Mijas Pueblo (4 horas) 
entrada ao Borboletário incluída | guia em 
português;

- Assistência local em português (24 horas). 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel Claude Marbella 
Hotel Baviera 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Barceló Marbella  
Hotel Fuerte Marbella  

-   Categoria Luxo (5*) 
Nobu Hotel Marbella
Puente Romano Beach Resort
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Categoria 1

Standard 548

Premium 678

Luxo 998
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54 - Roteiro do Jamón 
Ibérico de Bellota 

9 noites 

 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Sevilha  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Málaga. 
 
Dia 2º: Sevilha  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.
 
Dia 3º: Sevilha
Café da manhã. Dia livre. Show de 
flamenco em Triana com jantar de tapas. 
Acomodação.
 
Dia 4º: Sevilha / Aracena
Café da manhã e check-out. Começo do 
nosso tour numa rota mágica pelo centro de 
Sevilha, durante a qual poderá não só 
admirar a bela catedral, a Giralda e o 
Alcázar e aprender sobre a sua história e 
lendas, mas também desfrutar de um 
Percurso de tapas por bares com muita 
tradição onde poderá saborear deliciosas 
especial idades andaluzas.Saída até 
Aracena (1 hora e 15 minutos). Visita à 
caverna das maravilhas. Muitos milhões de 
anos, 570 nada menos, para os mármores 
surg i rem e assumi rem fo rmas tão 
peculiares. Passear por esta gruta é como 
en t ra r em um túne l do t empo . . . 
simplesmente maravilhoso. Check-in e 
tempo livre. Acomodação.

Dia 5º: Aracena / Huelva / Zafra
Café da manhã e check-out. Hoje teremos 
um ótimo dia gastronômico. Durante a 
manhã, visite uma fazenda de queijos 
orgânicos, onde você aprenderá sobre o 
processo de produção, fará o seu próprio 
queijo e degustará 6 tipos diferentes de 
queijo com vinho. Visita à sala de secagem 
de presunto ibérico do D.O. de Huelva (em 
breve de Jabugo), grande degustação, 
veremos o processo de produção e 
visitaremos a pastagem onde se criam 
porcos ibéricos em liberdade. Saída até 
Zafra (1 hora) 18:15 visita a uma prestigiada 
bodega com degustação de vinhos. Check-
in e tempo livre. Acomodação.
 
Dia 6º: Zafra / Mérida / Cáceres
Café da manhã e check-out. Visita ao 2º 
secador ibérico D.O Extremadura com 
degustação. Viagem ao espetacular parque 
natural Cornalvo (1h aprox.) Para visitar 
uma fazenda de veados e ovelhas merino 
preto. Uma experiência inesquecível nas 
mãos dos seus proprietários, que terminará 
com comida numa típica quinta andaluza ou 
res tauran te em Mér ida do mesmo 
proprietário (consoante a dimensão do 
g r u p o ) . V i s i t a r e m o s M é r i d a , u m 
impressionante sítio arqueológico romano 
declarado Patrimônio da Humanidade. 
Saída até Cáceres (1 hora). Check-in e 
acomodação. 
 
Dia 7º: Cáceres / Guijuelo / Salamanca 
Café da manhã e check-out. Saída até 
Guijuelo (1 hora). 11:00-14:00 Visita ao 3º 
secador  ibérico D.O Guijuelo com 
degustação (almoço). Saída até Salamanca 
(45 minutos). Visita à Cidade Universitária 
por excelência, local onde nasceu a 
primeira gramática do castelhano, complexo 
monumental de grande beleza declarado 
Património da Humanidade. Visitaremos a 
grandiosa e barroca Plaza Mayor, a Casa 
de las Conchas (com mais de 300 conchas 
e m s u a f a c h a d a ) , s u a r e n o m a d a 
Universidade, a mais antiga da Espanha, e 
sua grande Catedral. Na continuação visita 
a uma bodega nas margens do rio Douro 
com degustação. Retorno a Salamanca. 
Check-in e tempo livre. Acomodação.
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Dia 8º: Salamanca / Segovia / Madri
Café da manhã e check-out. Saída até 
Segovia. Visita à cidade velha e aqueduto 
romano são Patrimônio da Humanidade. 
Para além do famoso Aqueduto, uma 
infinidade de igrejas românicas, a Sé 
Catedral e o Alcázar constituem uma 
paisagem majestosa que mania estas terras 
castelhanas. Almoço em um restaurante 
típico (leitão assado). Saída até Madri. 
Check-in e tempo livre. Acomodação.

Dia 9º: Madri
Café da manhã. Tour Madri Monumental, 
passeio pelos principais pontos turísticos da 
cidade (3 horas). Almoço e tarde livre. 
Acomodação.

Dia 10º: Madri / Toledo / Madri
Café da manhã. Tour Toledo Encantada, 
explore as ruas da cidade histórica, 
observando marcos como o Bairro Judeu e 
a Igreja de São Tomé, lar da obra-prima de 
El Greco (5 horas). Acomodação. 
 
Dia 11º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!
 

  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 2 noites de hospedagem em Sevilha no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 1 noite de hospedagem em Aracena no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 1 noite de hospedagem em Zafra no hotel 

selecionado com café da manhã;
- 1 noite de hospedagem em Cáceres no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 1 noite de hospedagem em Salamanca no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 3 noites de hospedagem em Madri no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Todas as atividades mencionados no 

itinerário com entradas;
- Guia espanhol com assistência em 

português;
- Assistência local em português (24 horas). 
 

 
 Hospedagem em Sevilha, Aracena, 

Zafra, Cáceres, Salamanca e Madri: 

- Categoria Standard (3*):

 
-   Categoria Premium (4*):

 
 
 
 

Sevilha Aracena

NH Plaza de 
Armas

Casa Rural Cinco 
Balcones

Hotel Sacristia de 
Santa Ana

Hotel Posada de 
Valdezufre

Zafra Cáceres

Hotel Huerta 
Honda

Hotel 
Albarragena

Hotel La Muralla Hotel Alcántara

Salamanca Madri

Sercotel Hotel Las 
Torres Salamanca

Hotel NH Madrid 
Atocha

Hotel San Polo Hotel Regina 
Madri

Sevilha Aracena

NH Collection 
Sevilla

Barceló Aracena

Vinci La Rabida 
Hotel

Hotel Convento 
Aracena
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 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Zafra Cáceres

Casa Palacio 
Conde de la 
Corte

NH Collection 
Cáceres Palácio 
de Oquendo

Parador de Zafra Gran Hotel Don 
Manuel Atiram 
Hotels

Salamanca Madri

Hotel Catalonia 
Plaza Mayor 
Salamanca

Pestana Plaza 
Mayor

NH Collection 
Salamanca 
Palacio de 
Castellanos

NH Collection 
Madrid Gran Vía

Categoria 1

Standard 899

Premium 1.099
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Menu de Experiências  
MÁLAGA 

 
Tour Málaga Centro Histórico & 
Catedral com visita ao Museu Picasso e 
casa natal - 4 horas  
 
Entradas incluídas 
 
Guia em português. 
 
 
Tour “Caminito Del Rey” (Caminho 
do Rei) - 2 horas
 
Guia em português. 

Tour Nerja Bella (Balcão da Europa) -  
4 horas 
 
Entrada e visita as cavernas incluídas
 
Guia em português. 
 
 
Tour de tapas com show de flamenco -  
3 horas
 
Guia em português.

Tour Ojen, Benalmadena (Stupa e 
Borboletário) e Mijas Pueblo - 4 horas 
 
Entrada ao Borboletário incluída  
 
Guia em português. 
 
 
Electric Car Tour Málaga - 3 horas  
(100% eco-friendly)

Tour por Málaga centro e Castelo de 
Gibralfaro. 
 
Guia em espanhol.

 
* Consultar valores 
 
 
 
 
Aulas diárias de pádel - 2 horas - 1 aula 
de aula e 1 hora de jogo
 
 
Professor em espanhol e português. 
 
 
Bioparc Fuengirola - 2 horas
 
Transporte e entrada

 
Tour Málaga Centro Histórico & Castelo 
de Gibralfaro - 2 horas

Guia em português.
 
Tour Marbella & Juzcar (cidade dos 
smurfs) - 5 horas  
 
Guia em português. 
 
Tour Pinte seu próprio Picasso 
(workshop) - 2 horas  
 
Guia em espanhol.

Tour “Pueblos Mágicos” El Borge & 
Comares  - 4 horas

Almoço típico da região (menu com 1 
bebida incluída)

Guia em português.

Tour Pueblos Mágicos Canillas de 
Aceituno & Alfarnate (com visita a 
fábrica de azeite) - 4 horas

Almoço típico da região (menu com 1 
bebida incluída)

Guia em português.
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Menu de Experiências  
MÁLAGA 

 
Visita ao Mercado de Málaga e aula 
de culinária em uma casa de campo 
- 6 horas 
 
Guia em espanhol. 
 
 
Chocolate Making Experience - 1 hora e 
15 minutos 

Mijas Pueblo

Inclui traslados e entrada  

Traslado de chegada e saída  
 
Aeroporto de Málaga | Centro 
Centro | Aeroporto de Málaga 
 
2 bagagens por pessoa 
 
 
Tour de Bike - 3 horas
 
Conheça os pontos mais famosos da 
cidade. 
 
 
Bicicleta incluída no valor. 
 
Disponibilidade de bicicleta com cadeira 
para crianças e bicicleta infantil. 
 
Guia em espanhol. 

 
Tour de Segway - 2 horas e 15 minutos  
 
Centro da cidade
 

Guia em espanhol. 

Menu de Experiências  
MARBELLA 

Tour Marbella e Puerto Banús de meio 
dia pelos principais pontos turísticos.
 
 
Guia em português. 
 
 
Tour de Compras no La Cañada Mall

Traslado incluído  
 
 
Tour Jeep 4x4 Safari pela Sierra de las 
Nieves (3 a 4 horas aproximadamente) | 
 
 
Guia em espanhol.
 

Traslado de chegada e saída 
 
Aeroporto de Málaga | Marbella 
Marbella | Aeroporto de Málaga 
 
2 bagagens por pessoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Consultar valores 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VIAGEM DE 
INCENTIVO



Sugestão de roteiros 
 

1 - Asturias Gastronômica 
4 noites 

Asturias: Um paraíso em pleno coração dos 
montes da Europa. 
 
Descubra os segredos da gastronomia 
asturiana num palácio renascentista do 
século XVI na região da cidra e aprenda 
sobre a sua preparação, o seu cultivo e as 
tradições de vida numa autêntica aldeia 
asturiana. Saboreie pratos suculentos e 
desfrute da natureza. 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em Asturias no 

hotel “Casonas Asturianas” com café da 
manhã;

- 3 almoços e 2 jantares;
- Workshop gastronômico de 2 horas com 

restaurante Chef “Mesas das Asturias” 
seguido de jantar com Menu Gourmet;

- Rota da Maça e Sidra (7 horas) com guia 
em português e entradas ao Museu, 
Llagar e Pomarada e “menu da região”;

- Visita etnográfica guiada em português ao 
modo de vida rural e seus alimentos, 
almoço (3 horas)

- Assistência local em português (24 horas). 
 
 
 
 
 
* Consultar valores.
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2 - Barcelona 
4 noites 

Proposta única e original para uma viagem 
de incentivo a Barcelona. Personalizamos a 
sua viagem e adaptamo-nos às suas 
necessidades, tanto para funcionários como 
para empresários, para convidar clientes ou 

para grupos privados. 
 
Dia 1º: Bem-vinda! 
Boas-vindas por nossa equipe e traslado 
em ônibus privativo ao hotel escolhido. 
Passeio panorâmico por Barcelona, 
visitando as obras mais importantes de 
Gaudí: o Parque Güell e a Sagrada Família 
e terminando com um passeio pelo Bairro 
Gótico com sua catedral e ruas animadas. 
Jantar de boas-vindas no Porto Marítimo 
onde você poderá tomar um drink em uma 
de suas animadas discotecas ou bares. 
 
Dia 2º: Reunião da empresa e Regata pelo 
mediterrâneo  
Café da manhã. Reunião da empresa no 
hotel e pausa para um café. Regata por 
equipes no Porto Marítimo de Barcelona. 
Entrega de prêmios e um jantar privativo.

 
Dia 3º: Reunião da empresa, tempo livre e 
flamenco  
Café da manhã. Reunião da empresa no 
hotel e pausa para um café. Almoço. Tarde 
livre para passear por Barcelona. Jantar e 
show de flamenco. 
 

Dia 4º: Mosteiro e champanhe ou vinícola e 
teambuilding  
Café da manhã. 
 
Opção A: Visita ao Mosteiro de Montserrat e 
champanhe Codorniu. Visita guiada em 
português a Abadia de Montserrat e sua 
catedral, museus e almoço com vista a 
cidade. Pela tarde visitaremos a famosa 
fábrica de champanhe Cordorniu. Jantar de 
gala no Pueblo Espanhol, nos jardins do 
Mosteiro de São Miguel com vistas 
impressionantes de Barcelona. 
 
 
Opção B: Visita a vinícola e teambuilding. 
Visita a uma vinícola a 40 minutos de 
Barcelona onde aprenderemos todo o 
processo de sua elaboração. Jogo de 
competição por equipes onde haverá provas 
de degustação de vinhos, aromas, culinária, 
workshop de chocolate etc. Almoço e 
retorno ao hotel. Jantar de gala no Pueblo 
Espanhol, nos jardins do Mosteiro de São 
Miguel com vistas impressionantes de 
Barcelona.

Opcional: danças espanholas, concerto de 
música clássica, grupo de teatro, etc. 
 
Dia 5º:Saída  
Café da manhã e checkout. Traslado ao 
aeroporto ou estação de trem. Fim dos  
nossos serviços. 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em Barcelona no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Todas as a t i v idades e re fe ições 

mencionados no itinerário.
- Assistência local em português (24 horas).

 

* Consultar valores 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3 - Bilbao & San Sebastian 
4 noites 

Proposta única de viagem de incentivo a 
B i l b a o e S a n S e b a s t i á n : a c i d a d e 
gastronômica por excelência e com mais 
restaurantes estrelas Michelin na Espanha e 
no mundo. Se pretende deliciar os seus 
clientes ou fidelizar os seus colaboradores, 
esta incrível viagem irá levá-lo a um Paraíso 
Gourmet inesquecível.

A sua cozinha, considerada uma das 
melhores do mundo, baseia-se na qualidade 
dos seus produtos.

Tanto em Bilbao como em San Sebastián 
comeremos em fabulosos restaurantes, 
descobriremos outros lugares tradicionais 
como vinícolas para degustar seu famoso 
vinho Txakolí, casas de cidra, lugares para 
degustar cidra caseira tirada diretamente de 
enormes barris acompanhada de deliciosa 
comida regional, uma autêntica fábrica de 
queijos da Fazenda Idiazabal, bares de tapas 
para descobrir o incrível mundo dos “pintxos” 
enquanto centenas dessas verdadeiras 
obras-primas em miniatura são expostas nas 
mesas prontas para serem degustadas. 
Terminaremos com uma masterclass 
exclusiva com um famoso chef com 3 estrelas 
Michelin!

Este programa para Bilbao e San Sebastián, 
pode ser adaptado ao número de dias que 
você tem e desenhado sob medida se você 
tiver alguma preferência. 
 

Dia 1º: Bem-vinda! 
Boas-vindas por nossa equipe e traslado 
em ônibus privativo ao hotel escolhido. A 
v i s i t a g u i a d a a B i l b a o , o M u s e u 
Guggenheim, o Palácio de Congressos e 
Música Euskalduna ou as torres Isozaki 
serão alguns dos pontos mais visitados de 
Bilbao do século 21, através da espinha 
dorsal da Ria del Nervión, e da Gran Vía, o 
palácio Chávarri ou o Hotel Carlton na 
cidade do século XIX. Subiremos ao Monte 
Artxanda, uma magnífica varanda natural 
que nos permite ver a cidade desde o ponto 
mais alto rodeado de montanhas e numa 
paisagem espectacular. No percurso a pé, o 
visitante irá mergulhar no passado medieval 
das 7 ruas de Bilbao, descobrindo alguns 
dos pontos mais emblemáticos cheios de 
história como a velha praça. Comida de 
pintxos: Não pode faltar esta tradição tão 
enraizada no Norte, você vai descobrir, pela 
mão do nosso guia, os bares, tabernas e 
pintxos mais famosos da cidade. Saída até 
San Sebastian, check-in e jantar.

 
Dia 2º: Costa Basca, vinícola e San 
Sebastian  
Café da manhã. Saída em ônibus com 
destino à costa basca. Uma interessante 
visita a uma vinícola em Txacoli nos espera. 
Um especialista nos explicará o processo 
de elaboração deste precioso vinho, e 
terminaremos a visita com uma grande 
degustação de produtos típicos locais 
(Pimenta de Ibarra, Bonito del Norte, 
Chouriço Navarro e Queijo de Idiazabal) 
acompanhados dos txakolis do porão. 
Visitaremos a pitoresca vila de Zarauz, onde 
desfrutaremos de uma magnífica refeição à 
base de peixe fresco da melhor qualidade.À 
tarde, visita guiada a San Sebastián. Playa 
de la Concha, Monte Igueldo, Centro 
Histórico de San Sebastian, que oferece ao 
visitante alguns dos mais belos pontos 
turísticos da cidade, como o portal rococó 
de Santa Maria tentando se destacar entre 
as ruas estreitas ou a bela arcada da Praça 
da Constituição. Jantar em um prestigiado 
restaurante da região.
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Dia 3º: Hondarrabia, Queijaria Idiazabal e 
Sidreria  
Café da manhã. Partida para a pitoresca 
Hondarribia, cujo reduto foi frequentemente 
atacado por piratas ingleses e franceses, 
para os quais teve que construir defesas 
formidáveis como a sua muralha, os 
castelos de San Nicolás, San Felipe, de 
Leyva ou o impressionante bastião de La 
Reina e o imponente castelo de Carlos V, 
que contrastam com as suas pitorescas 
ruas marítimas da Marina. Saboreie a 
experiência do Queijo Basco por excelência, 
o Queijo Idiazábal. Conheça todos os 
segredos de sua elaboração em uma 
queijaria, aninhado nas encostas do 
majestoso Monte Adarra, rodeado por 
natureza e ar puro. Vamos ver passo a 
passo todo o processo que envolve a 
elaboração do queijo, desde a alimentação 
do rebanho, passando pela ordenha das 
ovelhas, até à produção do queijo na 
queijaria e à sua armazenagem para cura. A 
alimentação será baseada em produtos 
feitos por eles mesmos, torradas idiazábal, 
chouriço e croquetes caseiros, cordeiro e 
requeijão. À tarde, última parada no Museu 
da Cidra, você não pode deixar o País 
Basco sem provar esta refrescante bebida! 
Voltar para o hotel. Rota dos pintxos: 
Experiência gastronômica essencial! 

Dia 4º: Aula de culinária basca  
Café da manhã. Começaremos o dia com 
uma visita fresca e estimulante a um dos 
mais prestigiados mercados alimentares, 
visto que muitos dos grandes chefs vêm 
comprar os seus produtos todos os dias. A 
seguir, podemos desfrutar de uma aula de 
culinária participativa onde todos os 
participantes se podem preparar, seguindo 
as instruções do Chef, pratos típicos bascos 
ou pintxos, ou uma master class ou 
showcooking de um prestigiado Chef com 
estrelas Michelin. 
  
Dia 5º: Retorno  
Café da manhã e check-out. Saída em 
ônibus com destino ao aeroporto. Fim dos 
nossos serviços.  

 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em San 

Sebastian no hotel selecionado com café 
da manhã;

- Todas as a t i v idades e re fe ições 
mencionados no itinerário.

- Assistência local em português (24 horas).

 
 

 
* Consultar valores 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4 - Extremadura 
3 noites 

Descubra a Extremadura, uma terra de 
contrastes, com muita história, lendas e 
tradições, com uma gastronomia tradicional 
requintada mas em evolução, uma natureza 
que preserva uma infinidade de espaços 
naturais de grande valor ecológico e 
diversidade biológica.

A Cidade Velha (a parte velha de Cáceres) 
é um Património Mundial e um dos 
complexos medievais mais importantes do 
mundo.

Mérida, Capital Ibero-americana da Cultura 
Gastronômica 2016, oferece um dos 
conjuntos romanos mais relevantes da 
Europa.

Trujillo é um belo complexo arquitetônico 
com numerosos palácios, palacetes, igrejas 
e o impressionante castelo. A Plaza Mayor 
de Trujillo é linda. A história de Trujillo está 
intimamente ligada ao descobrimento da 
América.

Zafra, com o seu património histórico e o 
encanto especial das suas ruas e gentes 
irão encantá-lo. 
 
Ainda em Extramadura, descubra o mundo 
do presunto ibérico, considerado uma joia 
gastronómica. Conheça a verdade do 
autêntico presunto ibérico de bolota, como 
diferenciá-lo dos demais, e conheça o seu 
meticuloso processo de produção, desde a 
essencial alimentação de bolota dos porcos 
a pasto à secagem durante anos ... Prove a 
gastronomia local, degustação do melhor 
presunto, queijo e vinho, que serão 
degustados em adegas, além de pratos 

típicos regionais. A Extremadura não o 
deixará indiferente e você vai querer 

voltar ... 
 
Dia 1º: Cáceres e Zafra  
Saída em ônibus privativo com destino a 
Cáceres. Mais de uma dezena de torres 
presidem ao centro histórico de Cáceres, 
delimitado por muralhas do período árabe. 
Ruas de paralelepípedos pontilhadas de 
casas-fortalezas medievais e palácios 
renascentistas constituem os mais belos 
pontos turísticos desta cidade declarada 
Patrimônio Mundial. Figuras históricas vão 
nos surpreender e revelar seus segredos, 
lendas e grande história … Almoço em um 
dos melhores restaurantes da cidade. Em 
seguida, viajaremos para Zafra, a uma hora 
d e d i s t â n c i a , p a r a v i s i t a r u m a 
impressionante vinícola familiar, iniciada em 
1931. Seu fundador, bisavô José Montaño 
sempre demonstrou uma habil idade 
especial para fazer vinhos de forma 
artesanal. Eles irão explicar-nos todo o 
processo, iremos visitar as instalações e a 
sua grande sala de barricas e desfrutar de 
uma prova comentada de 2 dos seus 
grandes vinhos. Check in em um hotel com 
história, e tempo livre para passear e se 
p e r d e r n a s e s t r e i t a s r u a s d e 
paralelepípedos, destaca seu Palácio dos 
Duques de Feira, a Plaza Grande e a Plaza 
Ch ica ou a Ig re ja da Cande lá r ia . 
Jantaremos num restaurante de renome 
onde podemos desfrutar de tradição + 
inovação.

 
 
Dia 2º: Safari Ibérico e Mérida  
Café da manhã. Durante a manhã, pela mão 
do grande profissional cortador de presunto 
Pepe, vamos mergulhar no fascinante mundo 
do presunto ibérico. Como saber se um 
presunto é pata negra de bolota ibérica? 
Visitaremos uma sala de secagem onde, não 
só provaremos o seu excelente presunto, 
como também não ensinarão todo o processo 
e explicarão a diferença entre a DO da 
Extremadura, com o resto (Jabugo, 
Guijuelo..).Em seguida, iremos ao espetacular 
p a r q u e n a t u r a l C o r n a l v o ( 1 h 
aproximadamente) para visitar uma fazenda 
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de veados e ovelhas merino preto. Uma 
experiência inesquecível nas mãos dos seus 
proprietários, que terminará com comida 
numa típica quinta andaluza ou restaurante 
e m M é r i d a d o m e s m o p r o p r i e t á r i o 
(dependendo da disponibilidade). Tarde: 
Encante-se com a majestade do Teatro 
Romano e Anfiteatro de Mérida em uma visita 
g u i a d a a c o m p a n h a d a p o r u m g u i a 
especializado. Você iniciará um passeio a pé 
que o levará a conhecer o complexo 
monumental de Mérida, um dos principais 
sítios arqueológicos da Espanha, declarado 
Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 
1993. Check-in em um hotel charmoso e 
jantar.  
 
Dia 3º: Trujillo e Cáceres 
Café da manhã.Saída para Trujillo e visita 
guiada "cenário medieval e rota dos 
descobridores". Um percurso muito completo 
que começa na Plaza Mayor e continua 
dentro das muralhas da vila medieval, onde 
poderá conhecer os locais e monumentos 
mais marcantes de uma cidade rica em 
história. Comida típica em restaurante local. 
Retorno a Cáceres. Acomodação. 
 
Dia 4º: Retorno  
Café da manhã e check-out. Saída em ônibus 
com destino ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços! 
 
 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 2 noite de hospedagem em Cáceres no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 1 noite de hospedagem em Mérida no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Todas as a t i v idades e re fe ições 

mencionados no itinerário.
- Assistência local em português (24 horas).

 

* Consultar valores 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5 - La Rioja e Ribera del 
Duero 

4 noites 

La Rioja e Ribera del Duero. Esta viagem 
icentivo oferece-lhe a oportunidade de 
testemunhar por si mesmo a antiga tradição 
da vinificação, bem como a utilização das 
mais recentes tecnologias, para aprender 
como, o que e quando cultivar e colher, 
caminhar entre barricas e cheirar o vinho, 
para enriquecer ou actualizar os seus 
conhecimentos nas sessões de prova 
comentadas dos experientes produtores de 
vinho e, claro, para descobrir os sabores da 
excelente gastronomia catalã e carioca.

La Rioja e Ribera del Duero: um prazer para 
todos os sentidos. 
 
Dia 1º: Bem-vinda! 
Boas-vindas ao aeroporto de Madrid ou 
Bilbao por nossa equipe.
Partida em ônibus VIP privado para Ribera 
del Duero. Visita guiada à adega. Degustação 
de seus vinhos. Leitão em forno de pedra 
para almoço. Saída de ônibus para seu hotel 
no destino. Check-iin no hotel e Wine Spa 
entre os vinhedos. Jantar em restaurante 
típico. 
 
Dia 2º: Teambuilding em vinícola, restaurante 
Michelin e tapas por Logronho  
Café da manhã. Formação de equipes em 
vinhedos e adegas: Atividade de poda e 
engarrafamento com etiqueta personalizada 
da empresa. Almoço no restaurante 
MICHELIN. Visita guiada a Logronho: O 
Caminho de Santiago e quatro igrejas 

monumentais delineiam sua cidade velha, 
perfurada por rascunhos de antigas vinícolas 
construídas há séculos. Jantar de tapas na 
famosa rua Laurel.

 
Dia 3º: Concurso de degustação e pintxos, 
adega subterrânea e jantar de gala  
Café da manhã. Museu do Vinho + 
Teambuilding: Pintxos e concurso de 
degustação. Almoço. Visita à cidade 
medieval de La Laguardia e visita dramática 
a uma de suas centenas de vinícolas 
subterrâneas. Tarde de spa. Jantar de gala 
no mundialmente conhecido hotel Marqués 
de Riscal. 

Dia 4º: Mosteiros, catedrais e caminho a 
Madri  
Café da manhã e check-out. Visita a Santo 
Domingo de la Calzada ou aos mosteiros de 
Yuso e Suso. Almoço no caminho em 
restaurante de prestígio. Check-in em 
Madrid ou Bilbao. Restante da tarde livre. 
(visita opcional ao Guggenheim ou El 
Prado). Jantar de despedida em restaurante 
com vista deslumbrante  
 
Dia 5º:Saída  
Café da manhã e checkout. Traslado ao 
aeroporto ou estação de trem. Fim dos 
nossos serviços. 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 3 noites de hospedagem na Ribera Del 

Duero no hotel selecionado com café da 
manhã;

- 1 noite de hospedagem em Madri ou 
Bilbao no hotel selecionado com café da 
manhã;

- Todas as a t i v idades e re fe ições 
mencionados no itinerário.

- Assistência local em português (24 horas). 
 
 
 
 
 
* Consultar valores
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6 - Salamanca 
3 noites 

Salamanca. Proposta única e original. 
Personalizamos a sua viagem e adaptamo-
nos às suas necessidades, tanto para 
funcionários como para empresários, para 
convidar clientes ou para grupos privados.
 
 
Dia 1º: Bem-vinda!
Boas-vindas por nossa equipe e traslado em 
ônibus particular ao hotel (aeroporto de 
Madrid em 3 horas e aeroporto de Valladolid 
em uma hora). Fique em um castelo do 
século 15 reformado em um hotel de luxo. 
Jantar de boas-vindas em estilo medieval. 
 
Dia 2º: Visita ao secador de presunto ibérico 
e teambuilding  
Café da manhã. Visita a um secador de 
presunto ibérico do DO de Guijüelo e prova. 
Formação de equipes e atividades de 
competição. (quads, paintball, parede de 
escalada …). Almoço e visita a Candelário, 
município declarado Patrimônio Histórico-
Artístico em 1975. Traslado ao hotel para 
descanso. Visita ao teatro de Salamanca. 
Jantar de tapas. Tempo livre para drinks e 
curtir a animada noite de Salamanquina.

Dia 3º:Fazenda taurina, vinícola e degustação
Café da manhã. Visita a uma espetacular 
fazenda Toros Bravos onde seu dono nos 
levará em seu 4X4 para percorrê-la. Veremos 
esses animais enormes a poucos metros de 
distância e eles nos contarão os segredos de 
sua criação, raça e alimentação… Almoço 
sertanejo baseado em pratos típicos da 
região. Visita a Fazenda Zorita, que possui 

uma espetacular vinícola Crianza onde seus 
vinhos dormem em 1.450 barris de carvalho. 
Visita guiada ao museu, à Capela e sua 
vinícola com show audiovisual e degustação 
virtual de seus vinhos. Jantar de gala no 
hotel.

Dia 1º: Saída
Café da manhã e check-out. Traslado ao 
aeroporto ou estação de trem. Fim dos 
nossos serviços. 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 3 noites de hospedagem na Ribera Del 

Duero no hotel selecionado com café da 
manhã;

-
- Todas as a t i v idades e re fe ições 

mencionados no itinerário.
- Assistência local em português (24 horas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Consultar valores 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7 - Valencia 
2 noites 

Valência. Uma cidade a descobrir, com vista 
para o Mar Mediterrâneo, Valência é uma 
cidade que lhe oferece a oportunidade de a 
desfrutar em equipa. Desde um workshop 
para fazer a verdadeira paella valenciana, até 
uma regata ou um passeio de barco pelo 
Parque Natural de Albufera.

Talvez você prefira uma gincana em seu 
centro histórico para explorar sua catedral, a 
Lonja de la Seda, declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO, seu maravilhoso 
mercado central, um dos maiores da Europa 
em produtos frescos, ou o mercado de Colón, 
a impressionante Cidade das Ciências e Artes 
ou o Oceanográfico, o maior da Europa com 
mais de 500 espécies, o mercado Carmen e 
seus palácios, o Museu de Belas Artes … 

 
E não esqueçamos o mar, as suas magníficas 
praias onde se pode apanhar sol e fazer 
jogos de teambuilding e terminar com uma 
boa paella ou peixe fresco ou simplesmente 
uma horchata fresca com peidinhos, os rolos 
alongados típicos de Valência.
 
 
Dia 1º: Bem-vinda e jantar no fundo do mar!
Boas-vindas por nossa equipe e traslado em 
ônibus privativo ao hotel escolhido. Comida 
típica valenciana com vista para o mar. Visita 
panorâmica de Valência e entrada na Cidade 
d a s C i ê n c i a s e A r t e s . J a n t a r n o 
Oceanográfico com vista para o aquário. 
 

Dia 2º: Concurso de paella e gincana cultural  
Café da manhã. Competição de paella e aula 
de culinária na competição School of 
Hospitality paella. Almoço na escola. 
Atividade de teambuilding no centro histórico: 
· A gincana dos Cavaleiros do Graal “. Jantar 
de gala.

Dia 3º:Segway e despedida!
Café da manhã. Atividade de segways e 
bicicletas. Almoço em restaurante de 
prestígio. Check-out e traslado ao aeroporto 
ou estação de trem. Fim dos nossos serviços. 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 3 noites de hospedagem Valencia no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Todas as a t i v idades e re fe ições 

mencionados no itinerário.
- Assistência local em português (24 horas).
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
* Consultar valores 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VIAGEM DE 
INCENTIVO 
Tours Gastronômicos



Tours Gastronômicos 

Competições e Jogos Gourmet únicos e divertidos!  
 
Criamos um conjunto de competições e jogos gourmet, didáticos e 

sensoriais, nos quais combinamos lazer, competição e aprendizagem. 

Os participantes terão que apurar os seus sentidos e aptidões antes de 

uma série de provas gastronômicas, onde serão postas à prova as 

aptidões das equipes, os conhecimentos adquiridos e a sua imaginação. 

Escolha o desafio que você mais gosta, único e divertido! Nos 

adaptamos ao perfil do grupo e cobrimos quase toda a Espanha. 
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Tours Gastronômicos 
 
Olimpíadas Gastronômicas - Competição com jogos de 
equipe! 
 
Duração: 2 horas aproximadamente 
Local: por toda Espanha em salas de hotéis, restaurantes, terraços, 
jardins…. 
Nº participantes: de 20 a 1000 pax. 
Idiomas: português e espanhol.  

 

Este é um jogo muito DINÂMICO, com muito RITMO e DIVERSÃO. Para 

grupos que buscam uma atividade com marcha, competição e trabalho 

em equipe! Como se fosse uma Olimpíada, o tempo é essencial e 

velocidade, destreza e coordenação são elementos fundamentais para 

se conquistar a Medalha de Ouro! 

 

Por equipes, e com tempos muito curtos, os participantes farão um 

rodízio por diferentes provas relacionadas à Gastronomia, e dirigidas 

por um monitor. Esses testes serão de velocidade, destreza, 

criatividade, sensorial ou degustação, e um GastroTrivial para você 

demonstrar seus conhecimentos. Diversão garantida! 
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Tours Gastronômicos 

Desafio Gastronômico - Jogo rotativo com testes 
gastronômicos e sensoriais! 

Duração: 2 horas aproximadamente 

Local: por toda Espanha em salas de hotéis, restaurantes, terraços, 

jardins…. 

Nº participantes: de 10 a 1000 pax. 

Idiomas: português e espanhol. 

Jogo competitivo, didático e sensorial que durante aproximadamente 

2:30 horas os participantes terão que refinar seus sentidos e habilidades 

antes de uma série de provas gastronômicas (degustação de presunto, 

queijo, vinhos, cerveja, servir cidra, oficina de culinária e coquetéis) e 

onde as competências das equipas, os conhecimentos adquiridos e a 

sua imaginação são postos à prova. 

Para tal, os participantes serão agrupados em equipas, realizando 

sempre em conjunto as diferentes provas que terão de ultrapassar ao 

longo do circuito temático. Os participantes irão deslocar-se de forma 

organizada de uma posição para outra, realizando as provas 

selecionadas. 

Dirigido por profissionais, através deste circuito os participantes não só 

se divertirão realizando os testes indicados, como também conhecerão 

as particularidades dos produtos que deverão ser degustados, 

degustados ou elaborados. Um desafio! 
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Tours Gastronômicos 

Cassino Gourmet - Aposte suas fichas e ganhe as diferentes 
provas de comida e vinho que são jogadas em cada mesa! 

Duração: 1 hora e 30 minutos aproximadamente 
Local: por toda Espanha em salas de hotéis, restaurantes, 
terraços, jardins…. 
Nº participantes: de 10 a 1000 pax. 
Idiomas: português e espanhol. 

O prazer de provar, o mundo emocionante dos Casinos, a 
satisfação de aprender enquanto se diverte,…. Os participantes 
recebem algumas fichas de dinheiro de plástico para jogar e um 
copo para poderem fazer várias provas nas diferentes mesas do 
Casino: Vinho, aromas, chocolate, queijo e jogos de cores. 
Possibilidade de personalizar as mesas à imagem ou produtos da 
sua empresa. 

Uma forma divertida de convidar os seus clientes ou funcionários 
de diferentes departamentos ou cidades para se encontrarem, 
para criar uma experiência que os faça trabalhar em equipa e, 
acima de tudo, para criar um ambiente descontraído depois de 

uma reunião ou durante uma festa. 
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Tours Gastronômicos 
 
O Jogo do Chocolate - Uma atividade doce e divertida! 
 
Duração: 3 horas aproximadamente 

Local: por toda Espanha em salas de hotéis, restaurantes, terraços, 

jardins…. 

Nº participantes: de 8 a 100 pax. 

Idiomas: português e espanhol. 

Esta é uma atividade em equipa que o irá surpreender e será um prazer 

para todos os seus sentidos. Além de ser didático, doce e divertido, ele 

ativará sua engenhosidade e imaginação e acima de tudo, você terá 

que formar uma boa equipe e trabalhar muito organizado e coordenado 

com seus colegas, para fazer a melhor elaboração de chocolate. 

Você sabe onde o cacau é obtido e como o chocolate é feito? Você já 

fez pirulitos decorados com chocolates, bombons e trufas? Você tem 

coragem de competir com seus colegas para fazer a melhor árvore de 

chocolate ou boneca? Você vai terminar esse jogo sabendo fazer tudo 

isso e com certeza, manchando as mãos .. 

Adaptamos os workshops ao perfil do grupo, à marca, nome ou imagem 

da empresa, podendo fazer chocolates ou chocolates com o nome da 

mesma ou a pedido, com gravações da marca, etc. 
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Tours Gastronômicos 

Concurso Masterchef - No puro estilo de concurso de TV. 
Coloque suas habilidades à prova e concorra para ser o 
melhor Chef! 

Duração: 3 horas aproximadamente 

Local: por toda Espanha em salas de hotéis, restaurantes, terraços, 

jardins…. 

Nº participantes: de 8 a 100 pax. 

Idiomas: português e espanhol. 

 

Você gostaria de ser um Chef por um dia? Para grupos de bravos !! No 

estilo mais puro do concurso de TV chamado Mastechef. 

Haverá vários grupos de "duelo"! Ao serem divididos em times, 

munidos de avental e boné e com o “nome do time”, suas armas serão 

reveladas a eles na forma de ingredientes (vegetais, proteínas, 

carboidratos). Também podemos montar um supermercado com outros 

ingredientes e utensílios extras, onde as equipes podem adquiri-los e 

isso será uma vantagem muito valiosa para a equipe que os adquirir. 

Para isso, vamos organizar antes, ou em paralelo à atividade, uma série 

de testes e jogos que vão permitir que sejam alcançados por quem 

passa com sucesso ou pela equipe vencedora. (Estes testes podem ser 

gastronómicos, ou desportivos, engenhosidade e destreza, etc, tudo 

depende do espaço onde os pretende fazer). 

Cada grupo, com a ajuda e supervisão de um chef, terá que pensar em 

qual receita preparar e como apresentá-la, já que os pratos serão 

avaliados pelo júri, levando em consideração o sabor, originalidade, 

criatividade, execução, trabalho em equipe e coordenação, limpeza da 

sua mesa de trabalho, os tempos ... Desenhamos os parâmetros a serem 

avaliados de acordo com os objetivos que o cliente pretende atingir 

com a atividade. Apenas diversão? coesão entre as equipes? interagir 
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mais com seus colegas? vê as habilidades de liderança, comunicação, 

gerenciamento de tempo ou avaliando como os participantes reagem a 

situações adversas e sua capacidade de resolvê-las? 

O cozido será a sua refeição ou lanche no final da atividade. Nossos 

cozinheiros vão dar "o toque mágico"! E se não ... sempre haverá 

sobremesa !! 
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Tours Gastronômicos 

Batalha de Tapas e Aperitivos - Imaginação e trabalho em 
equipe para criar os melhores tapas e aperitivos! 

Duração: 2 horas aproximadamente + refeição 

Local: por toda Espanha em salas de hotéis, restaurantes, terraços, 

jardins…. 

Nº participantes: de 20 a 1000 pax. 

Idiomas: português e espanhol. 

Este concurso dirige-se a grupos que pretendam dar asas à imaginação 

e que pretendam brincar e experimentar a grande quantidade de 

ingredientes que colocaremos ao seu dispor para criar as tapas e 

aperitivos mais originais, ricos e inovadores. 

Para isso, serão feitos vários grupos, cada um escolherá no máximo 

vários ingredientes do nosso supermercado. Atenção, este é um passo 

crucial: Pense nas texturas, cores, combinações… .. Os testes serão de 

vários tipos, alguns criados livremente, outros seguindo os passos ou as 

instruções do Chef, atento às explicações! 

Sob a supervisão dos nossos chefs, você começará a trabalhar e ao final 

será avaliado pela criatividade, apresentação, quantidade de petiscos 

preparados, sabor e trabalho em equipe. 

No final irá provar os petiscos confeccionados com bebidas e se desejar, 

podemos completar a refeição com as especialidades do nosso Chef. 
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Tours Gastronômicos 

Concurso de Paella e Tortillas - Arrisque-se a dar a volta na 
tortilla e aprender o ponto do arroz! 

Duração: 2 horas aproximadamente 

Local: por toda Espanha em escola de culinária, salas de hotéis, 

restaurantes, terraços, jardins…. 

Nº participantes: de 10 a 200 pax. 

Idiomas: português e espanhol. 

 

Fazer paellas e tortillas parece fácil, mas nada poderia estar mais longe 

da verdade ... você sabia que é preciso ouvir o canto do arroz para 

saber que está certo? Ou você sabe virar a mesa com muita arte sem 

deixar cair ou grudar no teto? 

Este é um concurso para quem quer se divertir e relaxar e aprender a 

fazer uma verdadeira omelete e paella espanhola em todas as suas 

variações, suculenta e na medida certa. 

Em grupos, os participantes competirão para fazer a melhor paella com 

os ingredientes fornecidos. A mestria, a arte de virar a tortilha, a ponta 

do arroz e a tortilha serão valorizados ... 

Para descascar camarões e batatas, cortar lulas, picar cebolas e bater 

bem os ovos, depois do trabalho faremos uma refeição acompanhada 

de sangria. 
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Tours Gastronômicos 

Jantar dos Sentidos - Experiência única à cegas…... uma 
viagem mágica pelos seus sentidos! 

Duração: 3 horas aproximadamente 

Local: por toda Espanha em restaurantes selecionados ou espaços que 

permitam levar serviço de catering. 

Nº participantes: de 2 a 500 pax. 

Idiomas: português e espanhol. 

Esta é uma proposta de experiência inovadora e ousada. Sim, uma 

refeição, mas aqui a palavra comida não cabe. É algo mais, muito 

mais ... É um espetáculo interior "às cegas", você não vê, mas sente ... 

É uma viagem a algo que muitos de nós não conhecemos: as nossas 

memórias sensoriais. É uma atividade que combina educação, 

imaginação, estímulos, prazer gastronômico, música, ciência e arte e 

uma miríade de sensações. 

Uma verdadeira alegria para os sentidos, para quase todos os sentidos. 

Oferecemos-lhe a possibilidade de oferecer à sua empresa, aos seus 

clientes ou aos seus convidados a participação num evento único, 

diferente, irrepetível, onde a escuridão brilha, é sentida, desfrutada, 

tocada. Sua empresa e seu produto seriam um pano de fundo sensorial 

e gastronômico único. 
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Tours Gastronômicos 

Em busca do coquetel ideal - Experimente cores e sabores 
únicos. 
 
Duração: 2 horas e 30 minutos aproximadamente 
Local: por toda Espanha em salas de hotéis, restaurantes, terraços, 
jardins…. 
Nº participantes: de 10 a 1000 pax. 

Idiomas: português e espanhol. 

Este jogo visa criar um coquetel “ideal” cuja composição se assemelhe 

mais aos valores, imagem ou marca da sua empresa. Todos os 

participantes participarão ativamente da preparação do referido 

coquetel. 

Pretendemos, além de nos divertir e aprender, envolver os participantes 

com a marca e identificar a imagem que os participantes têm dela. 

Guiados pelo nosso mixologista, os participantes começarão a trabalhar 

na elaboração, cada um, de 4 coquetéis propostos pela professora + 1 

de criação livre. Este último coquetel será aquele que cada participante 

apresenta ao concurso “em busca do coquetel ideal” ou “coquetel 

MARCA DA EMPRESA”. 
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Tours Gastronômicos 
 
Trio Gourmet - O dia Gourmet perfeito: degustações e aula de 
culinária! 
 
Duração: 6/7 horas aproximadamente com refeição 
Local: por toda Espanha em escola de culinária, salas com ar 
condicionado ou restaurantes. 
Nº participantes: de 10 a 100 pax. 
Idiomas: português e espanhol. 

Para quem quer desfrutar de um dia inteiro de sensações gastronómicas, 
para quem sonha mergulhar na nossa cultura gastronómica e conhecer os 
nossos vinhos e as suas regiões, as particularidades do nosso presunto 
ibérico e as receitas mais populares e tradicionais, terminando com um 
descontraído sessão de degustação de gins tônicos ou se você adora 
chocolates deliciosos. 

Para começar, começaremos com uma degustação de vinhos e presunto 
conduzida por um de nossos profissionais. Adaptamo-nos aos diferentes 
níveis de conhecimento dos participantes. Continuaremos com uma aula 
de culinária para aprender aqueles pratos que sempre teve em mente e 
nunca soube prepará-los ... aqui também adaptamos os menus de acordo 
com o perfil do grupo: você é estrangeiro? Você é um grupo de empresa 
ou um grupo de amigos para comemorar algo? E depois da comida feita 
por você, quem é que amarga um gim com tônica ou um doce? Deixamos 
isso para sua escolha ... divirta-se! 
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Tours Gastronômicos 
 
Gincanas Enogastronômicas - Siga o mapa, viaje e conheça a 
história, os tapas e os vinhos da cidade que você escolheu. 
 
Duração: 3 horas aproximadamente 
Local: Madri, Barcelona, Tarragona, Sitges, Valencia, Sevilha,  Segovia, 
Toledo e Salamanca. 
Nº participantes: de 10 a 500 pax. 
Idiomas: português e espanhol. 
 
 
Você é fã de vinhos e tapas? Quer aprender um pouco mais sobre nossa 
cultura? 

Então você vai adorar este divertido jogo, onde cada uma das equipes 
recebe um conjunto de instruções e um mapa do tesouro da cidade. 

O objetivo é encontrar os bares e locais de encontro certos e realizar as 
tarefas gastronômicas e de habilidade que nossa equipe atribui, como uma 
degustação de vinhos, degustação de tapas ou adivinhar os ingredientes 
de qualquer um deles, algum teste de habilidade como beber de uma 
jarra. ou derramar cidra e perguntas gerais sobre a cultura e gastronomia 
da cidade Claro, o passeio passa pelos lugares mais emblemáticos, 
podendo assim conhecer a cidade de uma forma divertida e 
supervisionada a todo o momento pelos nossos guias. Quem vai encontrar 
e pegar o tesouro escondido? 
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Faça parte da nossa felicidade! 

 
Espanha espera por você!


	2 - Barcelona Completa   4 noites
	5 - Barcelona Gastronômica 5 noites
	6 - Barcelona VIP           5 noites
	7 - Barcelona Amantes do Tênis   (Duas semanas de aula em uma das melhores escolas de tênis da atualidade)      13 noites
	15 - Barcelona &  Palma de Mallorca Básica  7 noites
	16 - Barcelona &  Palma de Mallorca Completa  8 noites
	17 - Barcelona &  Palma de Mallorca em Família  9 noites
	18 - Queer Barcelona,  Palma de Mallorca & Ibiza 11 noites
	19 - Barcelona, Palma de Mallorca & Menorca  11 noites
	20 - Barcelona & Ibiza Completa 8 noites
	21  - Queer Barcelona & Ibiza 8 noites
	Guia em português
	Visita a Soller  Desfrute de uma das mais bonitas cidades maiorquinas. Conhecida como o Vale Dourado, Soller lhe vai surpreender com as suas paisagens, o seu centro histórico e o estilo modernista presente em muitas de suas ruas. O final do nosso passeio será na Praia do Repic deliciando-se com um almoço ao estilo maiorquino acompanhado de um bom vinho. Chegada a Soller, desde Palma de Mallorca, em um charmoso trem inaugurado em 1912. Vamos curtir a Serra de Tramontana, Patrimônio da Humanidade desde 2011.   Fantástico entorno. Este passeio poderá ocorrer de Soller a Palma, dependendo da temporada.  Tempo deste passeio: 50 minutos Visita ao centro histórico da cidade incluindo o Museu dedicado a Joan Mirò e Pablo Picasso. Conheça como começou a amizade entre estes dois grandes artistas espanhóis.  Visita à rua principal de Soller com os seus comércios tradicionais. Ida em um trenzinho de 1913 desde o centro da cidade até o porto. Você ficará deslumbrado com inúmeras laranjeiras e limões sicilianos.  Tempo deste passeio: 20 minutos. Chegada ao restaurante para comer uma deliciosa paelha ao estilo maiorquino acompanhada de uma copa de vinho   (tinto, rosado ou branco). Guia em português
	30 - Madri Completa   4 noites
	31 - Madri em Família  5 noites
	32 - Queer Madri 5 noites
	33 - Madri Gastronômica 5 noites
	34 - Madri VIP 5 noites
	35 - Madri Misteriosa 4 noites
	36 - Roteiro Gastronômico Dom Quixote  (a partir de 4 pessoas) 8 noites

