Circuito Onibus Espanha e Portugal para todos Saídas Todas as Segundas desde Madrid / 28393

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Circuito Onibus Espanha e Portugal para todos Saídas Todas as
Segundas desde Madrid

Oferta de viagem em ônibus por Espanha e Portugal 7 dias para
conhecer o melhor destes dois países.
●

Domingos, o ano todo.

Resumen del viaje
●
●
●
●
●
●
●

1.º Dia BRASIL - MADRI (Domingo)
2.º Dia MADRI (Segunda)
3.º Dia MADRI (Terça)
4.º Dia MADRI - TRUJILLO - LISBOA (Quarta)
5.º Dia LISBOA (Quinta)
6.º Dia LISBOA - FÁTIMA - LISBOA (Sexta)
7.º Dia LISBOA (Sábado)
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Itinerario ampliado
DIA 1.o Dia MADRI (Segunda)
Chegada ao aeroporto internacional de Madri-Barajas. Recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 2.o Dia MADRID (Terça)
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica a cidade com amplio recorrido através das mais
importantes avenidas, praças, edifícios: Gran Via, Cibeles, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça
de Oriente... Restante do dia livre para atividades pessoais.

DIA 3 .o Dia MADRI-TRUJILLO-LISBOA (Quarta)
Café da manhã. Saída até Extremadura para chegar a Trujillo, onde teremos tempo livre para
conhecer sua bonita e monumental Praça Maior. Continuação até a fronteira portuguesa para chegar
a Lisboa. Hospedagem.

DIA 4.o Dia LISBOA (Quinta)
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Bairro Alfama, Torre de Belém,
Mosteiro dos Jerônimos, etc. Tarde livre. Excursão opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

DIA 5.o Dia LISBOA-FATIMA-LISBOA (Sexta)
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã saída com destino a Fátima, importante centro de
peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica. Retorno a Lisboa.

DIA 6.o Dia LISBOA (Sábado)
Café da manhã. Fim dos serviços. Possibilidade de voltar a Madri, se deseja, sem nenhum custo
adicional e prolongar a sua
estadia com noites adicionais em Madri.

Incluido
●
●
●
●
●

Traslado: Chegada a Madri.
Ônibus de luxo com guia acompanhante.
Visita com guia local em Madri e Lisboa.
Café da manhã diário.
Seguro turístico

No Incluido
Extras
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Condiciones
PREÇOS POR PESSOA -US$- As taxas estão calculadas no dia da publicação e podem vir a sofrer
alterações

• Madri - Lisboa 7 dias
●
●
●
●

Em apartamento duplo ........................... 630
Supl. apt. individual................................... 280
Supl. Jul./Ago./Set./Out........................... 35
Desconto 3º pessoa em triplo................ 5%

Saídas Garantidas A maioria dos nossos circuitos tem saídas garantidas. Se, para a uma determinada
data não se obtém um mínimo de 20 passageiros, o circuito poderá sair sem guia acompanhante,
com um experiente motorista conhecedor das rotas, ou será oferecido outro circuito similar próximo
a data de saída escolhida.
Guias Acompanhantes Nossos guias são selecionados entre os profissionais de maior experiencia e
levam anos prestando serviços para nossa organização e, portanto, são perfeitos conhecedores de
nossas rotas. Adicionalmente disponibilizará de Guias Locais, nas cidades indicadas em cada
itinerário para um melhor conhecimento das mesmas.

Transporte Colocamos a sua disposição uma moderna frota de ônibus de luxo. Todos eles
homologados de acordo com as normas da União Européia. Pensando em sua comodidade.

Checar sua documentação Que seu passaporte ou D.N.I. estejam em vigor e em ordem, e que todos
os vistos exigidos para cada pais tenham sido providenciados. Antes de sair de casa, assegure-se de
que não tenha esquecido nada, documentos de viagem, passaporte, dinheiro, cheques de viagem,
etc. Indispensável. dados do passaporte em 72 horas antes da saída para entrar em Marrocos. Faça
uma previsão do dinheiro necessário Em espécie ou cheque de viagens. A maioria dos
estabelecimentos aceitam cartões de crédito. É aconselhável não portar dinheiro e jóias, ou ter a
precaução de guardá-los cofres dos hotéis.
Bagagem Somente o necessário para sua viagem. Lembre-se das limitações de peso nos aviões.
Durante a viagem de ônibus é permitido o transporte de apenas uma mala (máximo 20 kg) e uma
bagagem de mão por pessoa. Excursões opcionais Todos os circuitos incluem no preço uma visita
guiada às cidades mais importantes, entretanto, com a finalidade de complementar o conhecimento
de cada região visitada, nosso guia lhe oferecerá algumas excursões opcionais que, sem dúvida,
enriquecerão sua viagem.

Hoteles
HOTÉIS PREVISTOS Cidade Hotel Cat. Madri Chamartín P
Lisboa Villa Rica P
ou similares PREÇOS POR PESSOA -US$-
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