
SEVILHA
Visita acompanhada por Filomena Barata, Arqueóloga

1º DIA – PARQUE DAS NAÇÕES – ZAFRA - SEVILHA
Partida do Parque das Nações, junto ao AKI, às 07h30, em direção a Zafra. Chegada e visita 
panorâmica ao centro histórico de Zafra. Continuação para Sevilha. Chegada e visita à cidade, a pé, 
com especial destaque para o  Bairro de Sta. Cruz. 
Jantar e alojamento no Hotel Exe Isla Catuja 4* ou similar.

2º DIA – SEVILHA 
Após o pequeno-almoço, visita à capital da Andaluzia. Visita ao Museu Arqueológico de Sevilha. 
Continuação para visita (com audio-guia incluido) à Catedral de Sevilha, a maior Catedral de 
Espanha, às Sacristias e Sala Capitular renascentistas, ao Tesouro, Giralda e à Igreja do Salvador.
Visita ao Alcazar de Sevilha (com audio-guia incluido; encerra às 17h00), à planta baixados 
Palácios e aos Jardins. 
Jantar e alojamento.

3º DIA – SEVILHA – ITÁLICA - BADAJOZ - PARQUE DAS NAÇÕES
Após o pequeno-almoço, check-out do hotel. Visita ao conjunto arqueológico de Itálica. Continuação 
para Badajoz, e visita ao seu Museu Arqueológico (aos domingos, encerra às 15h00). Em horário a 
combinar, início da viagem de regresso a Portugal. Chegada ao Parque das Nações.

Fim da viagem e dos nossos serviços.

Proposta de 17 de julho de 2018

Andaluzia é uma região de Espanha e está localizada na parte meridional 

do país com uma costa com cerca de 900 km. A sua capital é a magnífica 

cidade de Sevilha, onde tem a sua sede a Junta de Andaluzia. O seu 

nome provém de Al-Andalus, nome que os muçulmanos davam à 

Península Ibérica no século VIII. Em Sevilha, são típicas as “casetas”  

onde as pessoas se reúnem para cantar e dançar sevilhanas e flamenco. 

Durante a semana de “feria” realizam-se uma série de touradas de fama 

nacional, na conhecida praça de touros de Sevilha “La Maestranza”.

E S C O L A S

Associação Clenardvs

INCLUI: 
Circuito em autocarro privativo durante todo o circuito; 

Alojamento e pequeno-almoço em Hotel 4*, em quartos triplos 

e alguns duplos; Meia Pensão - 2 jantares; Entrada no Museu 

Arqueológico de Sevilha, na Catedral de Sevilha, no Alcazar de 

Sevilha e no Museu Arqueológico de Badajoz; Taxas hoteleiras, 

serviços e IVA;  Seguro de viagem.

EXCLUI: 
Acompanhamento de guia oficial Pinto Lopes Viagens; Bebidas 

às refeições ( exceto água ); Opcionais, extras de caráter 

particular e tudo o que não estiver mencionado como incluído.

NOTA: 
A reserva das visitas está sujeita à disponibilidade dos 

monumentos/atrações. Qualquer alteração, será efetuada sem 

descaracterizar o programa da viagem.

PREÇOS POR PESSOA:

Em quarto duplo                                    

Suplemento quarto Individual

250 €

  75 €

5 a 7 de outubro de 2018

Programa a cargo de Pinto Lopes Viagens com o RNAVT n.º 2070
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