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ABRIL  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Barcelona
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para 
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo 
regular com destino a Barcelona. Chegada e transporte para o 
centro da capital da Catalunha, cidade eclética e cosmopolita 
onde a história, arte, gastronomia e modernidade se 
conjugam na perfeição. Início das visitas pelo Parc de 
Montjuic, considerado o pulmão verde de Barcelona e local 
mundialmente conhecido pelas instalações onde decorreram 
os Jogos Olímpicos em 1992. Continuação até à Praça de 
Espanha onde poderemos admirar as Torres Venecianes DIA 2  ›  Barcelona

DIA 3  ›  Barcelona  ›  Montserrat  ›  
Barcelona  ›  Lisboa ou Porto   125 Kms 

Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado para visitar algumas 
das obras-primas desenhadas pelo famoso arquiteto 
catalão, António Gaudí. Passeio por uma das avenidas mais 
luxuosas de Barcelona, o Passeig de Gràcia, até à Praça da 
Catalunha. Aqui encontraremos algumas das construções 
mais exuberantes da cidade, como é o caso da Casa Milà, 
conhecida como La Pedrera, e da Casa Batlló, declaradas 
Património Mundial da UNESCO. Almoço. Durante a tarde, 
visita à emblemática Basílica da Sagrada Família, expoente 
máximo da arquitetura modernista de Gaudí e símbolo da 
cidade Condal. Prosseguimos até ao Parque Güell, local único 
decorado com mosaicos produzidos através de pedaços de 
cerâmica coloridos. Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita a Montserrat, 
formação rochosa de uma beleza ímpar e onde encontraremos 
o Mosteiro Beneditino de Montserrat, importante centro 
de peregrinação em Espanha e a Santa Gruta, local onde se 
acredita que a Virgem Maria fez aparições (visitas exteriores). 
Outro destaque de Montserrat é a Escola de Rapazes de 
Montserrat, um dos coros de rapazes cantores mais antigo 
da Europa. Almoço. Tempo livre nas Ramblas, uma das 
principais avenidas da cidade, lugar repleto de animação, 
lojas de artesanato e esplanadas. Sugerimos ainda uma visita 
ao Mercado de la Boquería, onde os sabores, aromas e cores 
se fundem criando um ambiente único. Em horário a indicar 
localmente, transporte para o aeroporto de Barcelona para 
embarque no voo regular com destino ao Porto ou Lisboa. 
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

e a Fonte Mágica. Almoço. Passeio a pé pelo Bairro Gótico, 
um dos cenários mais pitorescos da cidade. Destaque para 
a Praça de Sant Jaume, centro político da cidade onde se 
encontra a Câmara Municipal e a Sede do Governo Catalão, 
a antiga Sinagoga e a Praça Nova. Entrada na Catedral da 
Catalunha dedicada a Santa Eulália. Jantar. Após o jantar, 
tempo livre para assistir ao Espetáculo luminoso da Fonte 
Mágica de Montjuic (mediante época do ano). Alojamento no 
Expo Hotel Barcelona  ou similar. 

Barcelona
Vibrante, cosmopolita e sofisticada, Barcelona encanta em cada recanto 

escondido, onde as suas cores e sabores percorrem os pitorescos bairros, 
misturando-se com a rica arquitetura e a sua “alma de artista”. 

1. BASILICA SAGRADA FAMILIA, BARCELONA

2. PARC GUELL, BARCELONA 3. RUA NO BAIRRO GÓTICO, BARCELONA 4. MERCADO DE LA BOQUERÍA, BARCELONA

13 Partidas de 
Lisboa ou Porto
3 dias › 2 noites de alojamento
de 24 a 26 de Abril

PREÇO POR PESSOA EM:

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (01h45) - Barcelona
• Barcelona (01h55) - Porto ou
• Lisboa (01h50) - Barcelona
• Barcelona (01h55) - Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 50€ **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o circuito; 
› Guia local de língua portuguesa em Barcelona;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel 
mencionado ou similar;
› Refeições: 3 almoços e 2 jantares com bebidas 
incluídas  ½ de água e ¼ de vinho;
› Entrada na Catedral da Catalunha, Casa Milá, 
Basílica Sagrada Família e Parque Güell;
› Serviço de radio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

›
REFEIÇÕESVISITAS

Duplo

Single

Crianças *

   695€

   820€

   525€

04 05

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.


