Granada Ronda Sevilha
●

●

4 dias / 3 noites

Alhambra / Granada

Ronda

Catedral de Sevilha

Programa de Viagem

1º. Dia ● Lisboa / Badajoz / Zafra / Sevilha / Granada - (715 Kms)

Comparência em Sete Rios pelas 07h30 para embarque e partida às 08h00 com destino a Granada, após
breve paragem no Bairro, pela A2, A6 e A66. Paragem técnica num Área de Serviço a designar. Almoço em
Zafra e continuação par Granada. Chegada. Alojamento no Hotel Carmen 4**** (www.hotelcarmen.com)
ou similar. Jantar no Restaurante Asador de Castilla (www.realasadordecastilla.com).
Granada está situada aos pés das montanhas de Sierra Nevada na confluência dos rios Darro e Genil. A sua
história única lhe outorgou uma grandeza artística da mistura dos palácios árabes e dos tesouros cristãos
renascentistas. Como a última capital árabe na Península Ibérica, mantém um alto valor simbólico.
As colinas dão forma à cidade de Granada, onde se fundaram os velhos bairros do Albaicín e o Alhambra,
repletos de ruas amontoadas e estreitas, com belos cantos e gretas, e paisagens maravilhosas. A parte
moderna da cidade está situada na planície, entrecruzada pelas largas artérias da Gran Vía de Colón y a Rua
dos Reis Católicos, onde se encontram as ruas mais movimentadas ao redor da catedral.
Os árabes cruzaram o estreito de Gibraltar em 711 instalando-se no que era então uma pequena cidade
visigoda situada no alto da colina do Alhambra. Levantaram muralhas e configuraram a fundação para a
próspera civilização que se seguiria. No século IX Granada cresceu em importância com a queda do Califato
de Córdoba. Em 1238 alcançou o seu maior esplendor, quando Mohamed ben Nasar fundou a dinastia
Nazarí, e o reino de Granada se estendeu de Gibraltar a Múrcia. Esta dinastia teve vinte reis (800 anos) até
que o rei Boabdil foi forçado a render-se e a entregar Granada aos monarcas Católicos, Fernando e Isabel
de Aragão, corria o ano de 1492. Durante os três últimos séculos de governação árabe floresceu uma rica
cultura islâmica, legando a Granada maravilhas arquitetónicas como o Alhambra, o Generalife e o Bairro
Albaicín todos classificados como Património da Humanidade.
Exercite o seu olfato nas ruas do Bairro Albaicín perfumadas de jasmim; afine o ouvido com as zambras
flamencas del Sacromonte; sinta a história através do tacto das pedras milenares e saboreie a
gastronomia local.

2º. Dia ● Granada
Após o Pequeno Almoço buffet servido o Hotel
partimos à descoberta de Granada com a visita

ao Alhambra o monumento mais interessante da
cidade e o mais belo de todos os que a arte árabe
produziu em países sob a sua dominação. De
paredes cor de tijolo (qa’lat al Hamra), foi residência
de descanso e recreio dos reis nazaritas. Elevandose no alto da uma colina de seu nome al-Sabika
dominando toda a cidade com majestosas paisagens
sobre a cidade os seus bairros mais característicos
(Albaicin, Alcazaba …) e os arredores. De entre os
locais a visitar destacamos: o Pateo dos Leões assim
denominado por albergar no seu interior uma fonte com 12 leões, o Pateo de Arrayanes, o Salão dos
Embaixadores cujo tecto do Salão do Trono representa os sete céus da cosmologia do islão, o Palácio Carlos
V. No Generalife, que se situa concomitantemente com o Alhambra é onde podemos observar magníficos
jogos de água num extraordinariamente cuidado jardim com abundantes e variadas flores. Almoço servido
em Restaurante local. De tarde, visita ao centro de Granada para visitar a Catedral – um edifício chave de
arquitectura espanhola, instalada na Grande Mesquita Nasrid e a Capela Real onde encontramos o
Mausoléu dos Reis Católicos, da sua filha Joana “a louca” e o seu marido Felipe “o belo” pais do Imperador
Carlos V. Passeio pelos coloridos bairros e Albaicin e Sacromonte até ao Miradouro San Nicolás desde onde
desfrutaremos de uma paisagem única sobre o Alhambra, Granada e a Serra Nevada. Regresso al Hotel ao
final do dia. Jantar no Hotel.

3º. Dia ● Granada / Ronda / Sevilha (310 Kms)

Após o Pequeno Almoço buffet servido no Hotel, partida em direcção a Ronda. Chegada seguida de visita à
cidade incluindo Real Maestranza de Ronda (Praça de Touros), única no Mundo e conhecida como uma das
praças de touros mais antigas e monumental construída em pedra. Depois de conhecermos em primeira
mão tudo o que se encontra por detrás deste cenário único, teremos oportunidade de fazer excelentes
fotografias desde o centro da praça, a Casa de Juan Bosco – um palacete estilo modernista com alguns
toques coloniais e a inclusão de decoração Nazarí, partir de onde a panorâmica sobre o vale é
absolutamente embriagante Ronda, uma das mais antigas cidades de Espanha. Com origens na pré História.
Iniciaremos o nosso percurso pelos jardins do séc. XIX na Alamedo del Tajo, o verdadeiro símbolo da cidade
– a Ponte Nuevo, que une os bairros antigos e os modernos com magnificas paisagens do Tajo de Ronda,
com mais de 100 metros de profundidade. Visitaremos também a Ponte Viejo, a Ponte de Felipe V, de São
Miguel e a igreja de Santa Maria, construída sobre a antiga mesquita e situada no centro histórico de Ronda
onde observaremos a Torre Mudéjar e a “Casita de la Torre”. Concluída a visita, seguimos para as Caves La
Melonera para conhecermos todos os processos de fabricação de vinho que se produz nesta unidade e
degustarmos três dos eus vinhos e nos será servido um descontraído Almoço de tapas. De tarde, partida
para Sevilha. Após breve panorâmica da cidade, alojamento no Hotel NH Plaza de Armas 4**** (www.nhhoteles.es) ou similar. Jantar no Restaurante Casa Roman.
A história de Sevilha está intimamente ligada à do Rio Guadalquivir uma vez que desde as suas origens
desempenhou um papel importantíssimo de porto fluvial entre o Oceano Atlântico e o interior da região
andaluza. As primeiras referências dos Tartessos podemos encontra-las no Antigo Testamento e falam-nos
da riqueza e da evolução marítima das suas gentes. As escavações arqueológicas na Costa do Rosário
permitiram afirmar com segurança que o assentamento humano se efectuou por volta do século IX a.C. Os
Fenícios implantaram aqui o primeiro embarcadoiro, situado entre o Alcázar e a Igreja do Salvador e era
nele que se intercambiavam metais preciosos. Os Romanos estabeleceram-se no século II a.C. na então
Hispalis, que mais tarde se converteu no primeiro porto fluvial. No século I d.C. Hispalis era uma cidade
amuralhada, possuía estaleiros de construção naval onde se construíam embarcações para o transporte de
trigo, minerais, sal, peixe, etc. com destino a Roma. Durante a dominação árabe (712 a 1248) os
muçulmanos deixaram marcas profundas na cidade: o primitivo Alcázar, chamado Alcázar Real devido às
sucessivas ampliações, a popular Torre del Oro, para reforçar a defesa do porto que já contava com um
embarcadoiro em alvenaria, a Torre de la Plata e a de Abd al-Azis. Depois da reconquista da cidade no
século XIII, o Rei Fernando III manda ampliar as instalações portuárias e Sevilha passa a exportar para toda
a Europa trigo, azeite, vinhos, lãs, couro, queijo, cera, frutos secos, peixe salgado, metais, linho e tintas

4º. Dia ● Sevilha / Lisboa (470 Kms)
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel e tour de visita à cidade iniciando pela área onde se celebrou a
Exposição Ibero-americana de 1929 com paragem na Praça de Espanha, segue-se o Bairro de Santa Cruz
onde visitaremos o Palácio Rel de Sevilha, também chamado de Alcázar de Sevilha por ter sido utilizado
pela família real espanhola como local de alojamento – compõe-se de diversos edifícios de diferentes
épocas e estilos edificados sobre uma ruina romana e mais tarde visigoda. Posteriormente passou a ser
uma Basílica paleocristã (São Vicente Mártir) e onde foi sepultado Santo Isidoro. Os Reais Alcázares de
Sevilha começaram adquirir o seu actual aspecto apenas depois da cidade ter sido tomada pelos árabes no
ano de 713. Depois da reconquista da cidade, no ano de 1248, os Reais Alcázares funcionaram como
alojamento da família real do Rei Fernando III, seguindo-se os seguintes monarcas. O Terramoto de Lisboa
de 1755 afectou este conjunto arquitectónico, na reconstrução aproveitou-se para introduzir algumas
modificações nomeadamente dando-lhe um toque barroco. Faremos um passeio pelos Jardins de Alcázar,
seguramente um dos passeios mais agradáveis de Sevilha durante oi qual apreciaremos caracteres árabes,
renascentistas e modernos. De seguida vistamos a famosa Catedral de Sevilha e a sua magnifica torre La
Giralda, também conhecida como Catedral de Santa Maria de la Sede. No seu tamanho é a catedral católica
maior do Mundo e o terceiro templo cristão depois da
Catedral de São Pedro (Vaticano) e da Catedral de São Paulo
(Londres). Despois da reconquista em 1248, este edifício,
então designado por Mesquita Maior, passou a ser catedral
da arquidiocese do Reino de Sevilha. A sua construção
passou por várias fases e durou cerca de 500 anos tre4ndo
como resultado final umam mescla de estilos
arquitectónicos que lhe conferem especial beleza.
Concluída a visita, Almoço servido no Restaurante Azoteas.
Concluído o Almoço, iniciaremos o nossa viagem de
regresso a Lisboa, ao Bairro Petrogal e Sete Rios.

Fim da Viagem

Preço Por pessoa (mínimo de 35 Participantes) – SOB CONSULTA
O programa Inclui :
●

Tour conforme itinerário acompanhado de Guia oficial em autocarro com AC e bancos reclináveis

●

3 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares todos de 4****

●

Serviço de Guias locais em português nas visitas ao Alhambra, Palácios e Jardins e centro de Granada

●

Serviço de audiofones para as visitas ao Alhambra e Palácios, Catedral e Alcázar de Sevilha

●

Serviço de Guia local em castelhano para visitar Ronda

●

Serviço de Guia local para visitar Sevilha

●

Entradas no Alhambra, Generalife, Catedral de Granada, Real Maestranza e Praça de Tours de Ronda
Casa Juan Bosco, Alcázar de Sevilha, Catedral de Sevilha

●

Todas as refeições desde o Almoço do 1º dia ao Almoço do último dia

●

Tours de visita às cidades de Granada, Ronda e Sevilha

●

Degustação de vinhos nas Caves la Melonera de Ronda

O programa não inclui:
●
●
●

Bebidas às refeições
Gastos de natureza pessoal
Em geral tudo o que não se encontrar descrito na rubrica “os Preços incluem”

Booking Travel

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.
TAXAS DE AEROPORTO
Não se aplica
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 (Julho 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.

Rua Fernando Lopes Graça, 10 A ● Telheiras Norte ● 1600-067 LISBOA
Telefone 213 16 12 59 RNAVT 1951 ● m.henriques@viagens-booking.com
wwws.viaqgens-booking.com

