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14 07
ABRIL  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Porto  ›  Mérida  ›  Sevilha  615 Kms 
DIA 2  ›  Sevilha

DIA 3  ›  Sevilha

DIA 4  ›  Sevilha  ›  Cáceres  ›  Porto  675 Kms

Comparência às 08h00 no Terminal Rodoviário do Parque das 
Camélias. Início da viagem em direção a Mérida, Património 
da Humanidade da UNESCO. Chegada para almoço. Visita à 
cidade fundada pelo imperador César Augusto com destaque 
para a Ponte Romana que atravessa o rio Guadiana, o Arco de 
Trajano, o Templo de Diana, o Teatro e o Anfiteatro Romano, 
um dos mais bem preservados conjuntos arqueológicos 
romanos do mundo. Continuação até Sevilha. Jantar. 
Alojamento no Meliã Lebreros  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Visita de dia completo em Sevilha, 
capital da Andaluzia e berço do flamenco. Cidade encantadora, 
rica em património histórico e arquitetónico, marcado pelas 
culturas cristãs e árabes. Destaque para a Praça de Espanha 
integrada no Parque Maria Luísa, um dos locais icónicos da 
cidade e autêntico museu ao ar livre, o antigo Bairro Judeu de 
Santa Cruz, um labirinto repleto de ruas e ruelas típicas, lojas 
de artesanato, casas coloridas e pequenos jardins. Passagem 
pelos Jardins de Murillo e o Paseo Catalina de Ribera com um 
monumento a Cristóvão Colombo. Almoço. Visita à Catedral 
de Sevilha, a maior de Espanha, e ao imponente Real Alcázar 
de Sevilha, Património Mundial da UNESCO, que conserva 
o maior legado histórico da cidade. Jantar típico com 
espetáculo de flamenco. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Domingo de Ramos e dia livre para 
assistir às festividades da Semana Santa de Sevilha, uma das 
principais manifestações religiosas em Espanha. Ao longo das 
principais artérias da cidade poderão assistir às procissões 
de andores decorados com flores e símbolos religiosos e 
etnográficos e desfrutar do ambiente que se vive na cidade. 
Alojamento. 

Pequeno-almoço no hotel. Partida para visita à cidade de 
Cáceres, outrora local de batalhas entre Mouros e Cristãos. 
Almoço. Passeio a pé pelo seu centro histórico, classificado 
como Património Mundial da UNESCO, onde destacamos 
a Igreja Catedral de Santa Maria (visita exterior), de estilo 
gótico-renascentista, a Plaza Mayor, a Torre de Bujaco, a 
Igreja de São Francisco Xavier e o Palácio dos Golfines de 
Abajo. Início da viagem de regresso a Portugal. Chegada, fim 
da viagem e dos nossos serviços.

Semana 
Santa de 

Sevilha
Símbolo do fervor, paixão e veneração religiosa, a Semana Santa de 
Sevilha, emerge pelas ruas labirínticas da cidade, onde os desfiles se 
destacam numa verdadeira e ímpar demonstração de devoção e fé. 

1. PROCISSÃO NA SEMANA SANTA, SEVILHA

2. PRAÇA DE ESPANHA, SEVILHA 3. PROCISSÃO NOTURNA, SEVILHA 4. ALCÁCERES REAIS DE SEVILHA

Partida do 
Porto
4 dias › 3 noites de alojamento
de 3 a 6 de Abril

PREÇO POR PESSOA EM:

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› 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;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa para visitas em 
Mérida, Sevilha e Cáceres;
› Entrada na Catedral e Real Alcázar de Sevilha;
› 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

02 05

Duplo

Single

Crianças *

   595€

   840€

   445€

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

NOTAS: Para as partidas de Lisboa deverá contactar-nos.
A realização deste circuito depende de um número mínimo de 25 
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.
** Consultar as Condições Gerais de Viagem.


