
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º DIA – 3 MAIO – LISBOA /MADRID: Comparência em hora e local a informar e viagem por A2, Montemor-
O-Novo, A6, Elvas, breve pausa para café e continuação por Badajoz e chegada ao fima da manhã a Trujillo. 
Almoço em restaurante local. De tarde, prosseguimento com destino a Madrid, chegada e de imediato visita da 
Catedral de Almudena (entrada incluída) para visita á sede episcopal da diocese de Madrid. Com os seus 102 
metros de comprimento e 73 de altura, a Catedral de Santa Maria a Real de Almudena foi construída em 
conjunto com o Palácio Real de Madrid numa mistura de vários estilos tais como o neoclássico no exterior, o 
neogótico no interior e o nê românico na cripta. Finda a visita, transfere ao hotel, instalação, jantar e alojamento. 
 
2º DIA – 4 MAIO – MADRID/SEGÓVIA: Pequeno-almoço. Ao início da manhã e com orientação de guia 
local, iniciamos visita de dia inteiro á cidade de Madrid. As visitas deste dia iniciam-se pelo Palácio Real de 
Madrid (entrada incluída), a residência oficial do Rei de Espanha também denominado de Palácio de Oriente. 
Entre tectos magnificamente pintados, Leões de mármore e milhões de detalhes dourados, o Palácio Real é o 
local onde a realeza recebe os seus mais ilustres convidados e que melhor ilustra o poder secular de Espanha, 
sendo disto o seu melhor exemplo a famosa sala do trono, também conhecida como sala dos leões. Almoço em 
restaurante local. A tarde, visita ao famoso Museu do Prado (entrada incluída), o mais importante museu de 
Espanha e um dos mais importantes do mundo, com as suas belas e preciosas obras de arte. Mandado construir 
por Carlos III, o museu tem em exposição permanente obras-primas das escolas espanhola, italiana e flamenca, 
dispondo actualmente de 8600 quadros e de mais de 700esculturas. Em hora a indicar, viagem até á linda 
cidade de Segóvia. Instalação no hotel, Jantar e alojamento. 
 
3º DIA – 5 MAIO – SEGÓVIA/LISBOA: Pequeno-almoço e início da visita da cidade de Segóvia, com 
orientação de guia local, desta maravilhosa cidade de notável arquitectura, declarado património mundial da 
humanidade pela UNESCO, uma das mais históricas cidades de Espanha onde Isabel I de Castela foi 
proclamada rainha e onde foi impresso pela primeira vez um livro em Espanha. Entre outros pontos de interesse, 
a nossa visita inclui o centro histórico da cidade, o aqueduto romano, a Plaza Mayor, a Plaza de la Catedral, a 
Casa de los Pucos, a Catedral de Segóvia, os miradouros da cidade e o Bairro dos Cavaleiros com os seus 
extraordinários palácios e mansões. Visita ao Alcázar de Segóvia (entrada incluída com áudio-guias) o 
extraordinário palácio fortificado de origem islâmica, localizado em posição dominante sobre um penhasco 
rochoso na confluência dos rios Eresma e Clamores, classificado como Património Mundial da Unesco. Almoço 
em restaurante local. De tarde, viagem por Salamanca, Fuentes de Onoro (breve pausa), Vilar Formoso, entrada 
na A23 com destino a Oeiras e local de siada, com pausa no percurso. 
 

CONDIÇÕES DA VIAGEM: 
 

Quarto Duplo: 490€   Quarto Single 610€  
Inscrição: 245€     Inscrição: 305€ 
Até 20 Abril: 245€    Até 20 Abril: 305€ 
Valores por pessoa     Valores por pessoa 

 
Os preços incluem: Viagem em luxuoso autopullman, durante todo do percurso. | Estadia conforme 
programa, base quarto duplo em REGIME DE PENSÃO COMPLETA (almoço do 1º dia ao almoço do último dia) 
em hotéis categoria 4* (hotel de cidade); | Refeições de acordo com programa, com menus de grupo pré 
determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos fixos e bebidas incluídas; | Todas as visitas e 
entradas mencionadas no programa como incluídas; | Assistência durante toda a viagem de delegado FLASH | 
Seguro Viagens. | Assistência telefónica 24 horas; | Condições gerais de acordo com nossa programação Europa. 
 
Excluindo: Todos os serviços não indicados, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis e restaurantes. 


