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REFEIÇÕES
P. A. BUFFET

1º DIA LISBOA / MÉRIDA
Comparência na Gare do Oriente (estação de autocarros)
em Lisboa, 30 minutos antes da partida. Iniciamos a nossa
viagem às 09h00 em direção a Mérida, cruzando Portugal
pelo Alto Alentejo até à cidade fronteiriça de Badajoz.
Continuação para a antiga Emérita Augusta, fundada nas
margens do rio Guadiana. Almoço em restaurante local. De
tarde passeio a pé pelo centro histórico que nos conduz até ao
conjunto arquitetónico, Património Mundial da Humanidade:
a ponte romana sobre o rio Guadiana, o templo de Diana e o
bem preservado Teatro Romano e Museu do mesmo nome.
Alojamento e jantar no Hotel Velada Mérida **** ou
similar.
2º DIA MÉRIDA / TOLEDO / MADRID
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Toledo através das
belas paisagens de Castela-la-Mancha, imortalizada por
Cervantes no seu eterno Don Quixote. Com uma situação
fantástica no topo de um esporão granítico rodeado pelo
rio Tejo, a antiga cidade Imperial e sede do primado das
Espanhas, foi-se desenvolvendo de uma forma labiríntica
ao longo dos séculos, onde viveram em perfeita harmonia
judeus, cristãos e muçulmanos. Almoço em restaurante local.

De tarde, visita a pé com guia local desta cidade Património
Mundial da Humanidade. Por entre o emaranhado de ruas
passamos pela catedral (entrada incluída), a antiga Sinagoga,
hoje Igreja de Santa Maria-a-Branca e a igreja de S. Tomé. De
seguida, continuação da viagem até Madrid. Alojamento e
jantar no Hotel Rafael Ventas **** ou similar.
3º DIA MADRID
Pequeno-almoço no hotel. Visita da cidade capital do Reino.
Cidade cosmopolita e moderna, detentora de grande riqueza
monumental e de um impressionante tesouro artístico
nos seus numerosos e importantes museus. A Estação de
Atocha, a famosa Gran Via, Paseo da Castellana, as Fontes
de Cibeles e Neptuno, Plaza de España, a Praça das Portas
do Sol, movimentado centro geográfico e quilómetro zero
de todas as estradas que partem da capital, o Parque del
Buen Retiro, a monumental praça de Touros - "Las Ventas",
Paseo del Prado, com belas pracetas e onde se situa o célebre
Museu do mesmo nome e a calle Serrano com as suas lojas
de marca. Almoço em restaurante local. Após o almoço, visita
do Palácio do Oriente, a artística e imponente residência
oficial da família real espanhola, mas somente usada para
cerimónias de estado. Restante tarde livre para atividades a
gosto pessoal. Jantar e alojamento no hotel.
4º DIA MADRID / SEGÓVIA / ÁVILA / SALAMANCA
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção à nobilíssima
cidade de Segóvia, Património da Humanidade e importante
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Preços das crianças (2-11 anos), compartilhando quarto com dois
adultos. Nota – caso não se possa visitar o Palácio do Oriente, devido a
cerimónias oficiais, este será substituído pelo Museu do Prado.
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5º DIA SALAMANCA / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Início da visita de Salamanca,
com guia local, justamente apelidada de cidade Dourada,
devido ao esplendor das suas construções numa pedra de
cor amarela e ao prestígio da sua vida intelectual. A Plaza
Mayor, considerada a mais elegante do país é o ponto
de encontro social de uma população ligada à famosa
Universidade fundada em 1215, ao mesmo tempo que a de
Paris. Destacamos também a casa das Conchas e as duas
catedrais. Almoço em restaurante local. Ao início da tarde,
continuação da viagem para Portugal. Chegamos a Coimbra
onde ficarão passageiros desta cidade ou de outras cidades
limítrofes. O autocarro continuará até Lisboa, onde terminará
a viagem na estação de autocarros da Gare do Oriente. FIM
DA VIAGEM
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MÉRIDA

posto militar romano, como nos demonstra o imponente
aqueduto do século I, rica em igrejas românicas, repleta de
ruas pitorescas, destacando-se a Plaza Mayor, plena de
esplanadas, local de encontro predileto dos habitantes, e
a Catedral em estilo gótico tardio. Almoço em restaurante
local. Após o almoço continuação da viagem para Ávila. Visita
da cidade Património Mundial da Humanidade e a mais
alta capital de província espanhola, situada a 1131 metros e
intitulada “ciudad de cantos, ciudad de santos”. Aqui nasceu
Santa Teresa de Jesus, Doutora da Igreja. Continuação da
viagem para Salamanca. Alojamento e jantar no Gran Hotel
Corona del Sol **** ou similar.

• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com
itinerário;
• Acompanhamento por experiente guia privado, de língua
portuguesa, durante toda a viagem;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços;
• Refeições indicadas no itinerário – 9 refeições (bebidas não
incluídas);
• Guia local em Toledo e Salamanca;
• Visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Mérida,
Madrid, Segóvia e Ávila;
• Entrada na Catedral de Toledo e Palácio do Oriente em
Madrid;
• Visitas e entradas conforme itinerário;
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA.
*Condições de seguro, consultar www.nortravel.pt

