
	

Cidades	Históricas	de	Espanha	

	
	
	

Mérida  
Toledo  
Madrid  

Segóvia  
Ávila  

Salamanca 

 
 
	

Programa de Viagem 
	
	
	

1º.	Dia	●	Lisboa	/	Mérida	/	Toledo	(590Km)	
Em	hora	a	acordar	partida	em	direcção	a	Mérida,	cruzando	Portugal	pelo	Alto	Alentejo		até	à	cidade	fronteiriça	de	
Badajoz.	 Continuação	 para	 a	 antiga	 Emérita	 Augusta,	 fundada	 nas	 margens	 do	 Rio	 Guadiana.	 Passeio	 a	 pé	 pelo	
Centro	Histórico	que	nos	conduz	até	ao	Conjunto	Arquitectónico	–	Património	da	Humanidade	composto	pela	Ponte	
Romana,	o	Templo	de	Diana	e	o	Teatro	Romano.	Almoço	em	restaurante	local.	De	tarde,	continuação	da	viagem	em	
direcção	a	 Toledo	através	de	belas	paisagens	da	 região	de	Castilla	 la	Mancha,	 imortalizada	por	Cervantes	na	 sua	
obra	Don	Quijote	de	la	Mancha.	Chegada.	Alojamento	e	Jantar	no	Hotel	Beatriz	Toledo	Auditorium	4****	
	
	
2º.	Dia	●	Toledo	/	Madrid	(60Km)	
Pequeno	Almoço		buffet	no	hotel.	Visita,	a	pé,	desta	cidade	Património	da	Humanidade.	Cervantes	descreveu	Toledo	
como	a	"glória	da	Espanha".	A	parte	antiga	da	cidade	está	situada	no	topo	de	uma	montanha,	cercada	por	três	lados	
por	 uma	 curva	 no	 rio	 Tejo,	 e	 tem	 muitos	 locais	 históricos,	 incluindo	 o	 Alcázar,	 a	 Catedral	 (a	 igreja	 primaz	 da	
Espanha),	 e	 o	 Zocodover,	 o	 seu	 Mercado	 Central.	 Do	 século	 V	 ao	 XVI	 cerca	 de	 trinta	 sínodos	 aconteceram	 em	
Toledo.	Almoço	no	Hotel.	De	tarde,	continuação	da	viagem	para	Madrid.	Chegada.	Alojamento	e	Jantar	no	Hotel	
	 	



3º.	Dia	●	Estadia	em	Madrid	
Pequeno	 Almoço	 buffet	 no	 hotel.	 Tour	 de	 visita	 à	 cidade	 capital	 de	 Espanha.	 Cidade	 cosmopolita	 e	 moderna	
possuidora	 de	 enorme	 riqueza	monumental	 e	 arquitectónica	 e	 de	 um	 impressionante	 tesouro	 artístico	 nos	 sues	
numerosos	e	importantes	museus.	A	famosa	Gran	Vía,	Paseo	de	la	Castellana,	Fontes	de	Cibeles	e	Neptuno,	Plaza	de	
Espanha,	Puerta	del	Sol,	movimentado	centro	geográfico	e	Km	0	de	todas	as	estradas	que	partem	da	capital,	Parque	
do	 Retiro,	 a	monumental	 Praça	 de	 Touros,	 Palácio	 Real,	 Paseo	 del	 Prado,	 com	 belas	 pracetas	 e	 onde	 se	 situa	 o	
célebre	 Museu	 do	 Prado,	 a	 Calle	 Serrano	 com	 imensas	 lojas	 de	 marca,	 etc.	 Almoço	 no	 Hotel.	 Tarde	 livre	 para	
passeios	e	visitas	de	gosto	pessoal.	Jantar	e	alojamento	no	Hotel.	
	
	
4º.	Dia	●	Madrid	/	Segóvia	/	Ávila	/	Salamanca	(280Km)	
Pequeno	 almoço	 buffet	 no	 hotel	 e	 partida	 em	 direcção	 à	 muito	 nobre	 cidade	 de	 Segóvia	 –	 Património	 da	
Humanidade	–	e	 relevante	centro	militar	 romano,	como	nos	demonstra	o	 imponente	Aqueduto	do	séc.	 I,	 rica	em	
igrejas	 românicas,	 rua	 pitorescas,	 destacando-se	 a	 Plaza	 Mayor,	 repleta	 de	 esplanadas	 –	 o	 ponto	 de	 encontro	
predilecto	dos	habitantes	da	cidade	-	e	a	Catedral	de	estilo	gótico.	Almoço	servido	em	Restaurante	local.	De	tarde,	
continuação	da	nossa	viagem	para	Ávila.	Visita	da	cidade	Património	da	Humanidade	e	que	é	a	mais	alta	capital	da	
província,	situada	a	1.131	m	de	altitude.	Aqui	nasceu	Santa	Teresa	de	Jesus,	Doutora	da	Igreja.	Terminada	a	visita,	
continuação	da	viagem	para	Salamanca.	Chegada.	Alojamento	e	Jantar	no	Hotel		
	
	
5º.	Dia	●	Estadia	em	Salamanca	
Pequeno	Almoço	buffet	no	hotel	e	inicio	do	tour	de	visita	à	cidade	de	Salamanca,	denominada	de	Cidade	Dourada,	
devido	ao	esplender	das	suas	construções	numa	pedro	de	cor	amarela	e	ao	prestigio	da	sua	intensa	vida	intelectual.	
A	 Plaza	 Mayor,	 considerada	 a	 mais	 elegante	 do	 país	 é	 o	 ponto	 de	 encontro	 de	 todos	 os	 habitantes	 e	 de	 uma	
população	 ligada	 à	 famosa	Universidade	 fundada	 2m	 1215,	 simultaneamente	 com	 a	 de	 Paris.	 Assumem	 também	
particular	 relevo	 a	 Casa	 das	 Conchas	 e	 as	 duas	 catedrais	 da	 cidade.	Almoço	 no	 Hotel.	 Tarde	 livre	 para	 visitas	 e	
passeios	de	gosto	pessoal.	Jantar	no	Hotel.	
	
	
6º.	Dia	●	Salamanca	/	Castelo	Branco	/	Lisboa	
Pequeno	Almoço	buffet	no	Hotel.	Em	hora	a	indicar	localmente,	partida	em	direcção	à	fronteira	portuguesa,	Guarda	
e	Castelo	Branco.	Breve	tour	panorâmico	pelo	cidade	e	Almoço	servido	em	Restaurante	local.	De	tarde,	continuação	
da	viagem	pela	A23	e	A1	em	direcção	a	Lisboa.	
	
	
Fim	da	Viagem	e	dos	Nossos	Serviços	

	

Preço	por	pessoa	(mínimo	de	participantes):	

Tipo	alojamento	/	nº.	participantes	 45	 40	 35	 30	 25	 20	
-	Alojamento	em	Quarto	Duplo	 555,00	 575,00	 600,00	 625,00	 665,00	 715,00	
-	Alojamento	em	Quarto	Individual	 735,00	 755,00	 780,00	 805,00	 845,00	 895,00	
Crianças	(2/11	anos)	partilhando	o	quarto	com	2	adultos	=	30%	de	desconto	sobre	o	preço	de	adulto	

	

Os	preços	incluem:		

.>	 Transporte	em	autopullman	de	turismo	com	AC	e	bancos	reclináveis	

.>	 Alojamento	em	Hotéis	4****	durante	5	noites	

.>	 Pensão	Completa	desde	o	Almoço	do	1º.	Dia	ao	Almoço	do	6º.	Dia	(11	refeições)	

.>	 Serviços	de	Guia	oficial	permanente	

.>	 Entradas	no	Teatro	Romano	(Mérida),	Basílica	de	Toledo	

.>	 Seguro	de	Assistência	em	Viagem	no	valor	de	EUR	30.000,00	por	pessoa	

.>	 Taxas	de	Turismo,	Serviço	e	IVA	
	
	 	



	

Condições	Gerais	

	
	

ORGANIZAÇÃO		
A	 organização	 técnica	 desta	 viagem	 foi	 realizada	 por	
Booking	-	Agência	de	Viagens	e	Turismo,	Lda,	com	sede	na	
Rua	 Fernando	 Lopes	 Graça,	 10-A	 1600-067	 LISBOA,	
contribuinte	 fiscal	 nº	 501145834,	 com	 o	 capital	 social	 de	
Euros	200.000,00,	matriculada	na	Conservatória	do	Registo	
Comercial	 de	 Lisboa,	 sob	 o	 número	 1196	 e	 com	 o	 RNAVT	
1951.		
	
INSCRIÇÕES	
No	 acto	 da	 inscrição	 o	 cliente	 deverá	 depositar	 30%	 do	
valor	 total	 da	 viagem,	 devendo	 o	 pagamento	 restante	 ser	
efectuado	de	acordo	com	o	seguinte	esquema:	40%	até	60	
dias	antes	da	 realização	da	viagem	e	os	 restantes	30%	até	
30	dias	antes	da	partida	.	A	Agência	organizadora	reserva-se	
o	direito	de	anular	qualquer	 inscrição	cujo	pagamento	não	
tenha	sido	efectuado	nas	condições	acima	mencionadas.	
	
	
DESISTÊNCIAS	
Se	o	cliente	ou	algum	dos	 seus	acompanhantes	desistir	da	
viagem,	 terá	 de	 pagar	 todos	 os	 encargos	 	 a	 que	 a	
desistência	dê	lugar	e	ainda	uma	percentagem	que	pode	ir	
até	 15%	 do	 preço	 da	 viagem.	 Quando	 seja	 caso	 disso,	 o	
cliente	será	 reembolsado	pela	diferença	entre	a	quantia	 já	
paga	e	os	montantes	acima	referidos	
	
MÍNIMO	DE	PARTICIPANTES	
A	 viagem	 constante	 deste	 programa	 está	 baseada	 num	
número	 mínimo	 de	 participantes,	 pelo	 que	 	 a	 Agência	
organizadora	 poderá	 cancelar	 a	 viagem,	 caso	 não	 venha	 a	
existir	o	número	mínimo	de	participantes.	

	
	

ALTERAÇÕES	
Sempre	 que	 existam	 razões	 justificadas,	 a	 Agência	 organizadora	
poderá	 alterar	 a	 ordem	 dos	 percursos,	 modificar	 as	 horas	 de	
partida	ou	substituir	qualquer	dos		hotéis	previstos	por	outros	de	
categoria	 similar,	 sem	 que	 o	 cliente	 tenha	 direito	 a	 qualquer	
indemnização	ou	reembolso	das	quantias	pagas.	
	
	
	
	

ALTERAÇÃO	AO	PREÇO	
Os	preços	constantes	do	programa	estão	baseados	nos	custos	dos	
serviços	 e	 taxas	 de	 cambio	 vigentes	 à	 data	 da	 concepção	 do	
programa	(Janeiro	2016	)	pelo	que	estão	sujeitos	às	alterações	que	
resultem		de	variações	de	custos	nos	transportes,		do	combustível,	
dos	 hotéis,	 de	 direitos	 aduaneiros,	 impostos,	 taxas,	 flutuações	
cambiais,	etc.	Sempre	que	se	verificar	esta	alteração,	o	cliente	será	
imediatamente		informado	e	convidado	a,	dentro	do	prazo	que		lhe	
for	fixado,	aceitar	o	aumento	verificado		ou	anular	 	a	sua	inscrição	
nos	 mesmos	 termos	 e	 condições	 	 previstos	 na	 rubrica	 “	
Desistências”	
	
IMPOSSIBILIDADE	DE	CUMPRIMENTO	
Se	por	 factos	não	 imputáveis	 à	Agência	Organizadora	esta	 vier	 a	
ficar	impossibilitada	de	cumprir	algum	serviço	essencial	constante	
do	 programa	 da	 viagem,	 tem	 o	 cliente	 o	 direito	 de	 desistir	 da	
viagem,	sendo	 imediatamente	reembolsado	de	todas	as	quantias	
pagas,	 ou,	 em	 alternativa,	 aceitar	 uma	 alteração	 e	 eventual	
variação	do	preço.	
	
RESPONSABILIDADE	
A	responsabilidade	da	Agência	organizadora	da	viagem	constante	
deste	 programa	 e	 	 emergentes	 das	 obrigações	 assumidas,	
encontra-se	garantida	por	um	seguro	de	responsabilidade	civil,	na	
Companhia	de	Seguros	Victória	e	por	uma	caução	no	Turismo	de	
Portugal		nos	termos	da	legislação	em	vigor.	
	
	
	

										BOOKING	-		Agência	de	Viagens	e	Turismo,	Lda.	
																				Rua	Fernando	Lopes	graça,	10-A	●	1600-067	LISBOA	(Portugal)	
																				Tel.:	(351)	213	16	12	59	-	Fax:	(351)	213	16	12	80	-	RNAVT	1951	

																	m.henriques@viagens-booking.com	
																www.viagens-booking.com	

	


