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Santiago de Compostela

Caminho de Santiago

Rota do Vinho Desde 1.205 €

11 Dias

Visitando: Barcelona / Zaragoza / Pamplona / Mosteiro de Yuso / Vinícola da Rioja / Burgos / Valladolid / León / Santiago de Compostela / Salamanca / Madri
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Saídas 2018

A BARCELONA: SEXTA
2018
Abril
Maio
Junho
Julho

13, 20
04, 18
08, 22
13, 27

Agosto
Setembro
Outubro

10, 24
07, 14
05, 19

Dia 1º (Sex): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Barcelona.
Dia 2º (Sáb): Barcelona
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Dia livre
para conhecer a cidade, passear por suas ruas e
avenidas comerciais. Esta noite sugerimos jantar no
marco incomparável do Pueblo Espanhol, um dos
maiores atrativos da cidade, onde se pode ver uma
réplica de todas as regiões da Espanha e seus monumentos mais representativos. (Entrada e jantar incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 3º (Dom): Barcelona
Café da manhã. Visita da cidade, seu bairro gótico, a catedral, a Sagrada Família de Gaudí (externo), e chegada a Montjuic onde teremos uma
bela vista panorâmica da cidade e do seu porto
marítimo. Tempo livre para almoçar no Porto
Olímpico. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Seg): Barcelona / Zaragoza /
Pamplona (490 Kms)
Café da manhã e saída em direção a Zaragoza.
Tempo livre para visitarmos a Basílica de Pilar, antes
de prosseguirmos com nossa viagem até Pamplona,
capital do antigo Reino de Navarra e mundialmente
conhecida pela festa de San Fermín, a famosa corrida de touros. Restante do dia livre. Sugerimos um
passeio pelo famoso caminho do confinamento de
San Fermín no centro de Pamplona e saborear os
típicos “pintxos”. (Visita e jantar de “pintxos” incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel
Dia 5º (Ter): Pamplona / Mosteiro De
Yuso / Bodega de Rioja / Burgos / Valladolid (343 Kms)
Café da manhã buffet e saída de Pamplona visi-

tando a histórica rota de peregrinos do Caminho
de Santiago, convertida em fenômeno cultural e turístico além do seu conteúdo espiritual e religioso.
Chegaremos a San Millán de la Cogolla e visitaremos o lugar de meditação do mosteiro de Yuso de
Gonzalo de Berceo e o berço da língua espanhola.
Logo após a visita do mosteiro, conheceremos
uma adega do D.O. Rioja, onde conheceremos a
elaboração desses deliciosos vinhos e poderemos
degustá-los apreciando uma deliciosa comida
típica riojana. Continuação da viagem a Burgos,
cidade do Cid Campeador. Restante do dia livre
para que você possa visitar a catedral gótica, uma
das mais belas da Espanha. Saída para Valladolid
atravessando as terras da Ribeira do Douro. Visita à
cidade. Jantar típico castelhano (Jantar incluído no
Pacote Plus P +). Acomodação no hotel.
Dia 6º (Qua): Valladolid / León / Santiago de Compostela (375 Kms)
Café da manhã buffet. Saída pelas terras de Castilla para a capital do antigo reino de León, onde
teremos a oportunidade de visitarmos a sua catedral, onde se destacam os belos vitrais, a igreja
de San Isidoro, a Praça Maior ou o famoso Hostal
San Marcos. Poderemos desfrutar da gastronomia no conhecido Barrio Húmedo onde teremos
tempo livre para o almoço. À tarde, seguiremos
direto para a cidade de Santiago de Compostela. Acomodação no hotel.
Dia 7º (Qui): Santiago de Compostela
Café da manhã buffet. Tempo livre para visitarmos a cidade de Santiago de Compostela,
centro de peregrinação mundial por devoção
ao apóstolo Santiago. À tarde, partida para o
passeio guiado da cidade com a sua magnífica
Plaza del Obradoiro e sua esplêndida catedral.
Acomodação no hotel em Santiago. (Jantar incluído no Pacote Plus P +).

Dia 8º (Sex): Santiago de Compostela /
Salamanca / Madri (640 Kms)
Café da manhã e partida em direção a Salamanca, bela cidade universitária com a sua
magnífica Praça Maior. Tempo livre para o almoço (Almoço incluído no Pacote Plus P+) e
continuação a Madri. Acomodação no hotel.
Dia 9º (Sáb): Madri
Café da manhã buffet, dia livre para que você
possa visitar a cidade e os seus principais
museus. Pela tarde faremos um passeio por
Madri iluminada (durante as datas de primavera e verão, por anoitecer mais tarde, as
visitas se farão ainda com a luz do dia) e aos
arredores da Praça Maior. Regresso ao hotel.
Opcionalmente, podemos, em uma das várias
pousadas, provar as saborosas tapas. (Jantar
de tapas incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 10º (Dom): Madri
Café da manhã e saída para visitar a cidade
passando pela Castellana, Gran Vía, Cibeles e
Netuno, Porta de Alcalá, as Cortes, a Porta do
Sol, Praça Maior e Praça do Oriente, e Madri
moderno. Tarde livre. Sugerimos uma excursão
a cidade Imperial de Toledo, para admirar sua
catedral e ficar extasiado diante das pinturas de
El Greco. Acomodação no hotel.
Dia 11º (Seg): Madri
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

Tour

Categoría

13 Abr / 22 Jun

13 Jul / 24 Ago

07 Sep / 19 oct

Sup. Hab. Indiv.

Tour 11 dias:
Barcelona / Madri
Iti: IB117

Categ. Confort

1.215

1.205

1.215

515

Categ. Superior

1.300

1.270

León

1

1

Barcelona
2

Valladolid
Madri

Salamanca

3

Zaragoza

ESPANHA

SI

Serviços incluídos

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis da
categoria selecionada.
• Transporte em ônibus de turismo durante
todo o tour.
• Acompanhamento de um guía desde a
chegada a Barcelona, idioma espanhol ou
bilíngue (português e espanhol) nas saídas
em vermelho.
• Guias locais para as visitas de Barcelona,
Santiago de Campostela, Valladolid, León e
Madri.
• Visita e degustação na vinícola D.O. Rioja.
• Almoço típico na Rioja
• Visita ao Monastério de Yuso.
• Passeio noturno em Madri.
• Seguro de proteção e assistência internacional
MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
Pacote Plus
11 DIAS: BARCELONA / MADRI: 220 €
INCLUI 7 REFEIÇOES E 2 EXTRAS

REFEIÇÕES

• Jantar no Pueblo Espanhol de Barcelona
• Almoço no Porto Olímpico
• Almoço em Salamanca
• Jantar de “Pintxos” em Pamplona
• Jantar em Valladolid
• Jantar em Santiago
• Jantar de tapas em Madri

EXTRAS

• Entrada no Pueblo Espanhol em Barcelona
• Visita pelo caminho do confinamento de San
Fermín no Centro de Pamplona
Hotéis Previstos ou similares

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10h.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

$

Pamplona

2 Santiago

Inclui visita a uma
vinícola do D.O
Rioja

1

1.300

580

Cidades

Cat. Confort

Barcelona City Park /
Catalonia Verdi (Sabadell)
Pamplona Tres Reyes /
Reino de Navarra
Valladolid NH Ciudad de Valladolid
Santiago Los Abetos G.H
Madri

Muralto

Cat. Superior
AC Som / Alimara
Tres Reyes /
Reino de Navarra
NH Ciudad de Valladolid
NH Collection 5*/
Hesperia Vigo
AC Cuzco

As noites dos dias 30 e 31 de Maio, 27 e 28 de
Junho e 10, 11, 24 e 25 de Outubro serão em
Vigo e não em Santiago.

Espanha / Portugal / Marrocos
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