Circuito em autocarro 7 dias para descobrir as Grandes Cidades de Espanha / 16100

Tfno: + 351 215569347
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Circuito em autocarro 7 dias para descobrir as Grandes Cidades de
Espanha

Circuito de 7 dias para visitar Sevilha, Granada, Múrcia, Valência,
Barcelona e Madrid saídas desde Lisboa e Setúbal em autocarro
turístico com guia.
●

Visitando: Sevilha / Granada / Valência / Barcelona / Zaragoza / Madrid

Resumen del viaje
Sevilha / Granada / Valência / Barcelona / Zaragoza / Madrid
●
●
●
●
●
●
●

01 (Segunda) Lisboa / Sevilha
02 (Terça) Sevilha / Granada
03 (Quarta) Granada / Valência
04 (Quinta) Valência / Barcelona
05 (Sexta) Barcelona / Zaragoza
06 (Sábado) Zaragoza / Madrid
07 (Domingo) Madrid / Lisboa

Ficha generada el: 25-03-2019 16:59

desde: https://www.lusoviagens.com/

Página 1

Circuito em autocarro 7 dias para descobrir as Grandes Cidades de Espanha / 16100

Itinerario ampliado
●

Sevilha / Granada / Valência / Barcelona / Zaragoza / Madrid

01 (Segunda) Lisboa / Sevilha
Partida de Lisboa, atravessando as regiões do Alentejo e Algarve por Grândola e Ourique, continuando pela via do Infante,
Ayamonte e chegada a Sevilha. Panorâmica da cidade com guia local. Perspectiva do Parque Maria Luísa, Praça de Espanha,
Bairro de Santa Cruz, Torre del Oro e Catedral. Alojamento. Possibilidade de assistir opcionalmente a espectáculo de
Flamengo nocturno.

02 (Terça) Sevilha / Granada
Pequeno-almoço. Partida por Aguadulce, Antequera, Loja e chegada a Granada. Visita incluída a Alhambra e seus jardins de
Generalife com guia local, de esplendorosa arquitectura, morada do último sultão Islâmico na Península. Restante tempo
livre na cidade, sugerindo visita à Catedral e Capela Real, onde se encontram os restos mortais dos Reis Católicos.
Alojamento.

03 (Quarta) Granada / Valência
Pequeno-almoço. Partida por Múrcia, Elche e chegada a Valência. Panorâmica da cidade, terceira maior de Espanha, onde é
possível constatar a harmonia entre os atractivos históricos e a arquitectura vanguardista. O seu porto mediterrânico
recebeu a Copa América, uma das mais prestigiadas competições náuticas a nível mundial. Alojamento.

04 (Quinta) Valência / Barcelona
Pequeno-almoço. Partida por Castellón e Tarragona para Barcelo- na. Panorâmica da cidade com guia local, incluindo os
principais motivos de interesse no centro, como o Bairro Gótico, Mercados e Rambla. Visita opcional à Sagrada Família.
Alojamento.

05 (Sexta) Barcelona / Zaragoza
Pequeno-almoço. Manhã para actividades ao gosto pessoal. Nesta espectacular cidade, difícil é escolher entre o Parc Guell,
Castelo de Montjuic, Tibidabo, Nou Camp, os inúmeros museus e monumentos, as compras e as actividades lúdicas, mas
não perca um passeio pela marina e a panorâmica proporcionada pelo teleférico. De tarde, partida por Lérida para
Zaragoza. Oportunidade para visita à Basílica de Nª Sra. do Pilar, padroeira de Espanha, no interior da qual se podem
admirar pinturas de Goya. Alojamento.

06 (Sábado) Zaragoza / Madrid
Pequeno-almoço. Saída por Calatayud e Guadalajara para Madrid. Panorâmica da cidade com guia local, percorrendo os
mais famosos pontos turísticos da capital de Espanha: Portas do Sol, Castella- na e a vanguardista Praça de Castilla.
Alojamento.

07 (Domingo) Madrid / Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã livre na cidade para compras ou visitas ao gosto pessoal. Contacte com o nosso guia para o melhor
aconselhamento. Regresso a Lisboa. Fim dos nossos serviços

Partidas (Comparência 15 minutos antes):
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●
●

08h00 – Lisboa – HOTEL ROMA
08h45 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA
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Incluido
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
• 6 Pequenos-almoços;
• Visitas guiadas em: Sevilha, Granada, Valência, Barcelona e Madrid;
• Visita a Alhambra em Granada (dia 3);
• Serviço de bagageiros nos hotéis;
• Seguro de viagem.

No Incluido
• Tudo o que não esteja incluído no programa.
Opção mais incluído: + 145 €• Show de Flamenco com bebida em Sevilha (dia 1);
• Entrada no Poble Espanyol com jantar (dia 4);
• 3 jantares com água e vinho (dias 2, 3 e 6);

Condiciones
Condições
NA LUSOVIAGENS NOS ESFORÇAMOS DIA A DIA PARA OFERECER PROFISSIONALISMO
e VANTAGENS
... na hora de oferecer, reservar e fornecer aos nossos clientes os serviços contratados.
Supervisionamos todos os detalhes da sua viagem: a qualidade dos hotéis onde você
ficará hospedado, o treino dos guias que irão acompanhá-lo e tudo o mais que nos ajude a atender
ou superar suas expectativas. Estaremos à sua espera nos aeroportos de destino e nossos guias irão
orientá-lo pessoalmente durante toda a viagem, porque não deixamos nada ao acaso.
Nossos roteiros são projetados para que você conheça o que há de mais importante e interessante
nas cidades a serem visitadas, sem deixar de lado sua comodidade. Por exemplo, temos acordos
especiais que nos permitem reservar uma data e hora nos museus mais importantes da Europa,
como os Museus do Vaticano, sem precisar fazer fila. Faça sua reserva com a LUSOVIAGENS,
arrume sua bagagem, e prepare-se para desfrutar. Deixe a organização e o planeamento por nossa
conta.
Sua SATISFAÇÃO é nosso principal objetivo e estamos à sua disposição antes, durante e depois da
sua viagem.
Além Disso...

SEGURO DE VIAGEM...................
NO ESTRANGEIRO
-> Morte ou invalidez permanente (por pessoa e por viagem): 25.000,00€.
-> Perdas ou danos à Bagagem (por pessoa e por viagem – limite máximo): 750,00€.
-> Despesas de tratamento em Portugal exclusivamente em caso de acidente sofrido no Estrangeiro,
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após termo da viagem (por pessoa e por viagem – franquia de 50,00€): 1.250,00€.
-> Despesas de funeral em Portugal, em caso de acidente ocorrido no estrangeiro, ou em trânsito
para o estrangeiro (por pessoa e por viagem): 500,00€.
-> Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro (por pessoa e por viagem):
5.000,00€.
-> Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização por acidente em Portugal em trânsito para
o Estrangeiro (por pessoa e por viagem): 5.000,00€.
-> Repatriamento os transporte sanitário de feridos ou doentes (por pessoa e por viagem): Consultar
condições.
-> Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (despesas de hotel, por dia e por pessoa):
100,00€ (Limite máximo): 1.000,00€.
-> Bilhete de ida e volta para um familiar e respectiva estadia: Transporte Ilimitado – Estadia (por
dia e por pessoa): 100,00€ (Limite máximo): 1.000,00€.
-> Prolongamento de estadia em Hotel no estrangeiro (por dia e por pessoa): 100,00€ (limite
máximo): 1.000,00€.
-> Transporte ou repatriamento da pessoa segura após a morte: Ilimitado.
-> Assistência ao roubo de bagagens no estrangeiro (limite máximo para envio): Ilimitado.
-> Adiantamento de fundos no estrangeiro (limite máximo para adiantamento): 1.000,00€.
-> Atraso na recepção de bagagem (+ 24 horas – limite máximo): 100,00€.
-> Atraso no voo (+ 12 horas – por dia): 87,50€ (limite máximo): 437,50€.
-> Perda de ligações aéreas (por dia): 87,50€ (limite máximo): 437,50€.
EM PORTUGAL
-> Morte ou invalidez permanente (por pessoa e por viagem): 15.000,00€.
-> Perdas ou danos à Bagagem (por pessoa e por viagem – limite máximo): 750,00€ (perdas ou danos
em trajectos aéreos em Portugal).
-> Despesas de funeral em Portugal, em caso de acidente (por pessoa e por viagem):
500,00€.
-> Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização em Portugal, exclusivamente em
casos de acidente (por pessoa e por viagem): 3.500,00€.
-> Transporte sanitário de feridos (por pessoa e por viagem): Ilimitado.
-> Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (despesas de hotel): (por dia e por
pessoa): 75,00€ (limite máximo): 750,00€.
-> Bilhete de ida e volta para um familiar e respectiva estadia: Transporte Ilimitado –
Estadia (por dia e por pessoa): 75,00€ (Limite máximo): 750,00€.
-> Prolongamento de estadia em Hotel (por dia e por pessoa): 75,00€ (limite máximo):
750,00€.
-> Transporte da pessoa segura após a morte: Ilimitado.
-> Atraso na recepção de bagagem (+ 24 horas – limite máximo): 100,00€
-> Atraso no voo (+ 12 horas – por dia): 75,00€ (limite máximo): 375,00€.
-> Perda de ligações aéreas (por dia e por pessoa): 75,00€ (limite máximo): 375,00€.
NOTA
Esta informação é meramente orientativa, sem carácter contratual e não dispensa a leitura das
condições gerais e particulares da Apólice de Seguro. Consulte clientes@lusoviagens.pt para mais
informações.

GUIAS ACOMPANHANTES / GUIA EM PORTUGUÊS
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Os circuitos são operados por um guia acompanhante em língua portuguesa, mas porque estes
circuitos são também vendidos na América Latina alguns itinerários serão guiados de forma
bilingue (português / espanhol) , sempre que haja passageiros de língua espanhola. Os guias locais
podem realizar as visitas em língua portuguesa ou espanhola dependendo da cidade e da
disponibilidade local.
MOTORISTAS
A condução dos autocarros de turismo, é efectuada por habilitados motoristas profissionais,
experientes e responsáveis, conferindo a necessária segurança e comodidade aos nossos
passageiros no decorrer dos itinerários.
AUTOCARRO
Colocamos à disposição uma moderna frota de autocarros de grande turismo, homologados de
acordo com as normas da União Europeia, tendo ao seu dispor facilidades como: janelas
panorâmicas, bancos reclináveis, sistemas de som e vídeo, etc. Para seu conforto estão programadas
paragens a cada 2 horas, proximadamente, em áreas de serviço. Os assentos não são reservados
(excepto nos circuitos emáticos). É proibido fumar no interior dos autocarros. O nosso compromisso
é utilizar autocarros com ais espaço entre as poltronas para maior conforto dos passageiros. A sua
comodidade e segurança são muito importantes para a Lusovigens.
BAGAGEM
Identifique a sua bagagem com o seu nome, morada e telefone. A bagagem é pessoal e da
responsabilidade do passageiro. O espaço nos bagageiros dos autocarros é limitado a uma mala por
pessoa com um peso médio de 20 quilos. Recomendamos que leve roupas confortáveis e não esqueça
que algumas visitas em cidades são realizadas a pé, pelo que recomendamos levar calçado
confortável. Não abandone a sua bagagem de mão nos restaurantes ou hall dos hotéis. À chegada
aos hotéis, tome atenção à abertura dos bagageiros do autocarro e às suas bagagens. Aquando da
saída do hotel deverá conferir se a sua bagagem foi transportada para o autocarro correcto.
REFEIÇÕES
Todas as refeições servidas para os grupos são em menu turístico fixo, com horário pré-estabelecido,
e em aérea reservada para o grupo seja nos hotéis ou em restaurantes. Todas as refeições incluem 3
pratos (entrada, prato principal e sobremesa), com água mineral 1/4 de vinho por pessoa incluídos.
São menus turísticos elaborados para agradar a todos, embora saibamos que não se pode agradar a
todos os tipos de hábitos culinários. Sendo a gastronomia europeia muito variada de país para país,
é a opção de refeições incluídas, mais cómoda e mais económica para viajar sem se preocupar face
aos preços dos menus “à lá carte” de muitos restaurantes. Contratualmente, na maior parte dos
circuitos, incluímos pequeno-almoço buffet frio europeu.
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Hoteles
Hotéis Previstos (ou similares)
SEVILHA Catalonia Santa Justa ****
GRANADA Carmen ****
MURCIA Catalonia Conde Floridablanca ****
BARCELONA Catalonia Plaza ****
MADRID Catalonia Gran Via ****
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