MAGNÍFICA ESPANHA DE PONTA A PONTA
21 DE SETEMBRO, 2019
• A fascinante Madrid, cidade que é o coração da Espanha e visita à Avila, belíssima
cidade medieval, considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO.
• Salamanca, uma das mais belas cidades espanholas e visita à Cáceres e sua
encantadora cidade velha.
• 3 noites em Sevilha, onde veremos a Espanha em sua essência. Incluindo visita à
Catedral, terceira maior igreja do mundo, e jantar com apresentação de show
flamenco.
• Visitas à Córdoba, conhecida como a “cidade das três culturas” e Ronda, sem
dúvidas, uma das mais belas cidades da Europa.
• Granada, incluindo visita à Alhambra, uma das construções mais famosas da
Espanha e Valencia, onde cada canto da cidade transpira seu passado.
• 4 noites em Barcelona, com visita guiada da cidade e tempo livre em uma das
cidades mais charmosas do país!
21 de setembro de 2019 - Sábado
BRASIL - MADRID
Apresentação no Aeroporto de São Paulo / Guarulhos para embarque em voo com
destino à Madrid.
22 de setembro de 2019 – Domingo
MADRID
Chegada em Madrid, recepção e traslado ao Hotel Miguel Angel (ou similar). Restante
da tarde livre na cidade que é o coração da Espanha. Aproveite para começar nossa
viagem passeando pela Gran Vía, a avenida mais conhecida do país, construída entre
1910 e 1929 para conectar o bairro de Salamanca com o de Argüelles. São diversas
lojas e restaurantes. Aproveite!
23 de setembro de 2019 – Segunda-feira
MADRID
Café da manhã no hotel. Faremos uma visita guiada da cidade, centro intelectual e
político de um vasto império. Seu passado rico e controverso fez de Madri o que ela é
hoje – a capital cultural de um dos idiomas mais falados do planeta. São diversos os
monumentos e atrações turísticas que iremos visitar. Conheceremos o Palácio Real de
Madrid, também conhecido como Palácio de Oriente, construído no século XVIII,
residência oficial da Família Real Espanhola. Apreciaremos os salões oficiais, bem
conservados e com muito estilo, assim como o arsenal e a farmácia real. Visitaremos
também o Museu do Prado, mais o mais importante museu da Espanha e um das

mais importantes do mundo. Seu imponente prédio em estilo neoclássico abriga um
acervo com mais de 17 mil obras de arte! Impressionante!
24 de setembro de 2019 - Terça-feira
MADRID - AVILA - SALAMANCA
Café da manhã no hotel. Saída com destino à Salamanca. No caminho, parada em
Ávila, belíssima cidade medieval, considerada Patrimônio Mundial da Humanidade
pela UNESCO. Aqui estão as muralhas mais famosas da Espanha! Chegada em
Salamanca e visita guiada de uma das mais belas cidades espanholas, com um centro
histórico incrivelmente preservado e cheio de vida. Com tesouros arquitetônicos e
artísticos pontilhando toda sua extensão, a cidade possui também uma jovem
população estudantil. De origens celtas, dominada por Aníbal e conquistada pelos
romanos, em Salamanca estão duas extraordinárias catedrais geminadas, a ampla e
animada Plaza Mayor e muito mais. Hospedagem no Hotel Eurostar Las Claras (ou
similar).
25 de setembro de 2019 - Quarta-feira
SALAMANCA - CÁCERES - SEVILHA
Café da manhã no hotel. Saída com destino à Sevilha. No caminho, parada em
Cáceres e sua encantadora cidade velha. “Cáceres é um excelente exemplo de uma
cidade governada entre os séculos XIV e XVI por poderosas facções rivais, fato que
se reflete na sua configuração espacial dominante com casas fortificadas, palácios e
torres”. Aqui, nos sentimos viajando no tempo! Continuação com destino à Sevilha.
Chegada e hospedagem no Hotel Fernando III (ou similar).
26 de setembro de 2019 - Quinta-feira
SEVILHA
Café da manhã no hotel. Visita guiada de Sevilha, onde veremos a Espanha em sua
essência. A imponente capital da Andaluzia, foi terra dos imperadores romanos
Trajano e Adriano, dos magníficos reales alcázares e da estupenda Catedral gótica
cujo campanário era um minarete, a Giralda. O que não falta em Sevilha são atrações
históricas. A cidade tem um pas-sado riquíssimo, tendo sida controlada por povos que
deixaram um legado arquitetônico incomparável. Nosso passeio inclui visita à Catedral
de Sevilha, terceira maior igreja do mundo, que levou mais de um século para ser terminada. Construída sobre as ruínas da antiga Mesquita Alfama de Sevilha, marcando
a substituição do poder dos árabes pelos cristãos. Magnífica! À noite, teremos a
oportunidade de jantar no armazém renovado Palácio Andaluz, com apresentação de
show flamenco. Uma experiência única! Aproveite. JANTAR INCLUÍDO.
27 de setembro de 2019 - Sexta-feira
SEVILHA - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã no hotel. Saída com destino à Córdoba. Chegada e visita guiada da
cidade, carinhosamente apelidada de “cidade das 3 culturas”, já que por aqui já
passaram cristãos, judeus e muçulmanos. Sem dúvidas, visitaremos a MesquitaCatedral, programa obrigatório para quem visita a região. Veremos uma mesquita

muçulmana dentro de uma catedral católica, e que ainda fica ao lado de um bairro
judeu! Retorno à Sevilha.
28 de setembro de 2019 - Sábado
SEVILHA - RONDA - GRANADA
Café da manhã no hotel. À caminho de Granada, pararemos em Ronda, uma das mais
belas cidades da Europa. Com certeza, visitar essa cidade é vivenciar uma
experiência inusitada! A localização da cidade é espetacular. Ocupa um planalto
cortado pelo rio Guadalevín e está rodeada por montanhas. A fenda aberta pelo rio,
conhecida como el Tajo, criou uma paisagem pitoresca e espetacular. Continuação
com destino à Granada. Chegada e hospedagem no Hotel Melia Granada (ou similar).
29 de setembro de 2019 - Domingo
GRANADA
Após café da manhã, saída para visita guiada de Granada. Em nenhuma outra cidade
espanhola a presença moura é tão fortemente sentida. Foi nesse fértil território que,
em 1492, os reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão puseram fim aos
781 anos de domínio islâmico na Península Ibérica. Região que “espalha beleza e
história entre duas colinas (Albayzín e Alhambra) e dois rios (Darro e Genil), Granada,
é sem dúvidas, uma das cidades mais importantes do país. Visitaremos Alhambra,
uma das construções mais famosas da Espanha: um forte mourisco com grandes
arcadas e delicados mosaicos ornamentais. Aqui está a mais exuberante arte islâmica,
declarada Patrimônio da Humanidade pela UNECO. Ainda está em nosso itinerário
visita à Generalife, vila com diversos jardins utilizada para descanso pelos
muçulmanos.
30 de setembro de 2019 - Segunda-feira
GRANADA - MURCIA - VALENCIA
Café da manhã no hotel. Saída com destino à Valencia. No caminho, parada em
Murcia, encantadora região que é uma das maiores produtoras de frutas, verduras e
flores da Europa. Encantador! Chegada em Valencia, recepção e hospedagem no
Hotel Rey Don Jaime (ou similar).
01 de outubro de 2019 - Terça-feira
VALENCIA
Café da manhã no hotel. Dia de visita à Valencia, fundada pelos romanos lá por volta
do ano 138 A.C. Cada canto da cidade transpira seu passado. E por aqui não
passaram apenas os romanos, mas também os mulçumanos, que deixaram muitos
traços da sua cultura. Visitaremos o centro histórico da cidade, onde encontraremos
além das Torres de Serrano, a belíssima Catedral de Valência, a Igreja de Santa
Catalina, a “Plaza de la Virgem, e muito mais. Valência também tem um “quê” futurista.
A emblemática “Ciudad de las Arts y Ciencias”, construída por Calatrava, famoso
arquiteto espanhol, é a prova viva disso! E claro, não deixe de provar o prato típico de
Valência, a famosa paella!

02 de outubro de 2019 - Quarta-feira
VALENCIA - CASTELLON - TARRAGONA - BARCELONA
Café da manhã no hotel. Visitaremos Castellon e Tarragona, a “pequena Roma da
Espanha”, onde em suas ruas, visíveis aos olhos, estão o passado romano em formas
de ruínas. Continuação com destino à Barcelona. As feições de Barcelona são tão
marcantes e únicas que encantam ao primeiro encontro. Chegada, recepção e
hospedagem no Hotel Catalonia Plaza (ou similar).
03 de outubro de 2019 - Quinta-feira
BARCELONA
Café da manhã no hotel. Saída para visita guiada de Barcelona, cidade que se
reinventa a cada esquina, cada bairro, a cada ponto de vista. A região desempenha
um papel importante no cenário europeu. A cidade cultiva a tradição de polo cultural,
favorecida historicamente por seu porto. Pelas ruas, isso fica evidente! São vários
monumentos e edifícios nos estilos góticos e modernistas. Impossível estar em
Barcelona e não se admirar com as obras do arquiteto catalão Gaudí. São muitas as
suas obras e contribuição para a cidade, como a Casa Vicens, Parc Güell, Casa Batlló
e Casa Milà. E claro, que não poderíamos deixar de visitar a Sagrada Família, obra
mais famosa, ambiciosa e simbólica da cidade, de autoria de Gaudí. Teve a
construção iniciada em 1883 e é considerada a mais importante do movimento
modernista na Catalunha. Aproveite o resto do dia na efervescente Barcelona!
04 de outubro de 2019 - Sexta-feira
BARCELONA
Café da manhã no hotel. Dia livre para explorar a cidade. Que tal começar o dia
passeando pelas famosas Ramblas? Por aqui, passam os locais, os turistas, os
vendedores, as pessoas da cidade. Esta via, para pedestre, liga a praça Cataluña ao
mar e em seu percurso encontramos bancas de flores, de doces, postos de
informação e artistas. E não deixe de visitar o Mercado da Boqueria. Vale a pena
entrar e passear pelos corredores do mercado sentindo o cheiro das frutas e das
verduras frescas.
05 de outubro de 2019 - Sábado
BARCELONA
Café da manhã no hotel. Dia livre para explorar a cidade. O que fazer em Barcelona
não falta! Uma sugestão é a visita do estonteante Park Güell (não incluído), uma das
maiores obras de Gaudí em Barcelona. Em 1984, foi declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Não à toa! Aqui, vemos formas onduladas, colunas com
aspectos de árvores, figuras de animais e formas geométricas. A maior parte das
superfícies estão decoradas com mosaicos feitos com pedaços de cerâmica coloridos.
Impressionante!

06 de outubro de 2019 - Domingo
BARCELONA - BRASIL
Café da manhã no hotel. Saída com destino ao aeroporto para embarque em voo com
destino ao Brasil.
• CONSULTE EXTENSÃO OPCIONAL EM CRUZEIRO PELO MEDITERRÂNEO À
BORDO DO NORWEGIAN EPIC •
PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA
POR PASSAGEIRO EM APTO DUPLO

4.180,00 EUR

SUPLEMENTO APTO INDIVIDUAL

1.315,00 EUR

TAXAS
AEROPORTUÁRIAS

105,00 EUR

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

PARTE AÉREA (DESDE SÃO PAULO)
- IB6824
(21 SET)
SÃO PAULO/MADRID
- IB2001
(06 OUT)
BARCELONA/MADRID
- IB6827
(06 OUT)
MADRID/SÃO PAULO
Lugares sujeitos à disponibilidade.
CONSULTE EMBARQUE DESDE OUTROS AEROPORTOS.

15:00 - 06:20
20:00 - 21:25
23:55 - 05:40

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão ou boleto bancário.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos Internacionais em Classe Econômica para os trechos: (1) São Paulo
- Madrid e (2) Barcelona - São Paulo;
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com café da manhã
diário;
• Refeições mencionadas na programação;
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa.
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre da excursão;
• Traslados e passeios com guia falando português, espanhol ou inglês. Sempre que
necessário - e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Todos os traslados segundo o itinerário em veículos privativos.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado (1 mala por
pessoa).
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) - Cobertura até
55.000EUROS. Cobertura para cancelamento de viagem (conforme condições): até
4.000USD (**Esta opção é facultativa, ficando reservado ao cliente o direito de não
adquirir este Seguro – cujas respectivas coberturas e condições estão expressamente

previstas no pacote de viagem. O cliente poderá optar, caso seja do seu interesse em
adquirir plano com coberturas diferenciadas, devendo, neste caso, nos consultar
previamente sobre a possibilidade e respectivas condições).
IMPORTANTE: Traslados aeroporto/hotel/aeroporto incluídos apenas para aqueles
que embarcarem nos voos indicados para o grupo. Passageiros que optarem por voos
diferentes não terão direito a traslados, que poderão ser adquiridos separadamente.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR:
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas
etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, etc;
• Qualquer item não mencionado como incluso.
• Vistos de Turismo para portadores de Passaporte emitido por país para os quais o
mesmo é necessário (favor consultar).
HOTELARIA
• 2 noites no Hotel Miguel Angel (ou similar), em Madrid, com café da manhã;
• 1 noite no Hotel Eurostar Las Claras (ou similar), em Salamanca, com café da
manhã;
• 3 noites no Hotel Fernando III (ou similar), em Sevilha, com café da manhã;
• 2 noites no Hotel Melia Granada (ou similar), em Granada, com café da manhã;
• 2 noites no Hotel Rey Don Jaime (ou similar), em Valencia, com café da manhã;
• 4 noites no Hotel Catalonia Plaza (ou similar), em Barcelona, com café da manhã;
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
- A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 10% do valor da Parte Terrestre
- Entre 30 e 21 dias do início da excursão; retenção de 20% do valor da Parte
Terrestre
- A menos de 21 dias do início da excursão; retenção de percentuais
superiores aos acima referidos, desde que correspondentes a gastos efetivamente
comprovados pela agência perante a EMBRATUR, efetuados em decorrência da
desistência do usuário.
Consulte o contrato de adesão em www.blanctour.com.br
• EXTENSÃO OPCIONAL EM CRUZEIRO PELO MEDITERRÂNEO À BORDO DO
NORWEGIAN EPIC •
06 de outubro de 2019 - Domingo
BARCELONA - NORWEGIAN EPIC
Saída com destino ao porto para embarque no Norwegian Epic, nosso endereço pelas
próximas 7 noites, em sistema de pensão completa.

07 de outubro de 2019 - Segunda-feira
NORWEGIAN EPIC (NAVEGANDO)
Café da manhã à bordo. Enquanto navega, poderá desfrutar dos serviços que este
confortável navio pode nos oferecer. Desfrute de deliciosos restaurantes, bares,
Casino, Spa e piscinas. A embarcação apresenta uma jornada de descobertas
culinárias, bares animados e noites empolgantes! São diversas apresentações a
alguns passos da sua cabine, artistas que surpreendem no palco, música ao vivo,
shows cômicos e muito mais. Se procura mais tranquilidade, pode passar o dia
desfrutando de experiências de relaxamento. Relaxe em uma espreguiçadeira
aquecida e esqueça-se das preocupações!
08 de outubro de 2019 - Terça-feira
NÁPOLES - POMPEIA
Chegada à Nápoles, localizada na deslumbrante Costa Amalfitana da Itália, é uma
cidade que exala história, cultura, arquitetura, música e gastronomia. Um passeio
pelas grandiosas praças, catedrais e castelos de Nápoles no centro antigo é
imperdível! A antiga Pompéia, também não muito longe, foi uma cidade da Roma
Antiga que ficou sepultada pela grande erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Retorno ao
Norwegian Epic.
09 de outubro de 2019 - Quarta-feira
ROMA
Chegada à Roma, conhecida como a “Cidade Eterna” porque nela o tempo parece ter
parado há séculos. Seus monumentos e as ruínas de imponentes edifícios fazem com
que um passeio por suas ruas se torne uma viagem no tempo à época de máximo
esplendor da capital. Contemple as obras-primas do Vaticano ou caminhe para o
passado visitando monumentos históricos e museus lendários. Retorno ao Norwegian
Epic.
10 de outubro de 2019 - Quinta-feira
LIVORNO - PISA - FLORENÇA
Café da manhã à bordo. Que sorte a nossa de visitar a região da Toscana,
resplandecente em arte e história. O que é ainda melhor é que todas as principais
atrações de Florença estão localizadas centralmente para um passeio a pé perfeito.
Veja a Santa Croce, Piazza del Duomo e David de Michelangelo. Imperdível! Retorno
ao Norwegian Epic.
11 de outubro de 2019 - Sexta-feira
CANNES
Chegada em Cannes, a cinéfila cidade francesa. Conhecida por abrigar um dos
festivais de cinema mais importante a nível mundial, Cannes guarda entre suas ruas,
uma longa e pouco conhecida história. Conheceremos o famoso boulevard da
Croisette, onde veremos os luxuosos hotéis em que se hospedam as estrelas durante
o festival, bem como as praias paradisíacas da Costa Azul. Retorno ao Norwegian
Epic.

12 de outubro de 2019 - Sábado
PALMA - MAIORCA
Chegada em Palma. Esta cidade, fundada pelos romanos há cerca de 2.100 anos,
está repleta de (literalmente) história de ponta a ponta e esplendor arquitetônico.
Viajaremos no tempo passeando pelos labirintos de vielas e caminhos de pedras que
cercam a catedral gótica. Por outro lado, Palma está repleta de vida, apresentando os
melhores restaurantes, lojas, vida noturna e uma vibrante cena artística da ilha.
Retorno ao Norwegian Epic.
13 de outubro de 2019 - Domingo
BARCELONA - BRASIL
Desembarque do Norwegian Epic. Retorno ao Brasil.
Importante: Extensão sem acompanhamento de Guia Brasileiro, que retornará ao
Brasil com o grupo no dia 06 de outubro de 2019.
Consulte parte aérea sugerida, preços, condições de pagamento, cancelamento e
mais.

