Barcelona, Montserrat,
Calatayud e Zaragoza
4 DIAS CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

Barcelona

1º DIA LOCAL DE ORIGEM / CALATAYUD / COMUNIDADE
DA CATALUNHA
Saída do local de origem e em autocarro de turismo, realizamos a viagem
noturna em direção à Calatayud, com paragens no percurso. À chegada,
realizamos com GUIA LOCAL a visita pedonal a esta bonita cidade, admirando
a Plaza de España, San Juan el Real (pinturas de Goya), San Pedro de lo
Francos, Torres mudéjares de Santa María e San Andrés, portada de Santa
María, e entrada no interessante Museo de la Dolores. Almoço. Partimos
depois rumo à Comunidade da Catalunha, com alojamento e jantar no hotel.

2º DIA

BARCELONA (Gaudi na cidade - Sagrada Familia)

Após o pequeno-almoço, saída para Barcelona, onde realizamos excursão de
panorâmica à cidade, destacando o Porto Comercial e Desportivo, a Praia
Barceloneta, Miradouro de Montjuic, Palácio Nacional, Praça de Cólon,
Praça de Espanha, Passeio de Grácia, Casa Batló, Bairro Gótico (no coração da
cidade, onde hoje no Palau de la Generalitar, medieval, se localiza a sede do
Parlamento da Catalunha). Almoço. Ramblas (localizada entre a Plaza da
Catalunya e o Port Vell, local cheio de vida com milhares de pessoas, hoteis,
cafés, mansões, quiosques, bancas de flores, local de musicos e poetas, onde
entre vários edificios famosos, encontramos a Òpera do Liceu). Entrada na
Sagrada Familia, repleta de simbolismo é o maior trabalho de Antoni Gaudi.
Regresso ao hotel, para o jantar e alojamento.

3º DIA BARCELONA (Parque Guell)
Após o pequeno-almoço, saída para Barcelona, e sob a orientação do nosso
guia, entramos no famoso Parque Guell, considerado pela Unesco Património
Mundial, é a mais colorida obra de Antoní Gaudí, onde destacamos a Praça
Oval, a Escalinata del Dragon, a Sala Hipóstila, o Teatro Grego, Plaza de la
Naturaleza e Los Jardines de Austria. Almoço. Tarde livre na cidade para a
compra de recordações ou passear nas Ramblas, a principal artéria da cidade.
Regresso ao hotel, para o jantar e alojamento.

Basilica del Pilar - Zaragoza

4º DIA BARCELONA / MONTSERRAT / ZARAGOZA
LOCAL DE ORIGEM
Deixamos o hotel após o pequeno-almoço, para nos dirigirmos ao
maciço rochoso de Montserrat, onde esta localizado o Mosteiro e
Parque Natural da Montanha de Montserrat, uma referência muito
importante na cultura da Catalunha. Tempo para admirar as
maravilhosas paisagens e visitar a Basílica, conhecendo a forma de
vida dos monges beneditinos e ver de perto a Virgem Negra,
também conhecida por La Morenita. Partida depois para Zaragoza.
Uma bonita cidade nas margens do rio Ebro, é a 5ª maior cidade de
Espanha, e os seus edificios mais importantes, ficam siuados em
redor da Plaza del Pilar. O nosso guia orientará a visita à Basílica de
Nuestra Señora del Pilar, com a sua grande igreja com 11 cúpulas
de azulejos. Almoço. Iniciamos depois, a viagem de regresso ao local
de origem, com paragens no percurso.

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
INCLUI A viagem em autocarro de turismo, guia acompanhante, guia
local em Calatayud, guia local em Barcelona para um dia de visita,
alojamento de 4 noites de hotel, todas as refeições desde o almoço
do 1º dia ao almoço do 4º dia, entrada no Museu de la Dolores em
Calatyud, Park Guell e Sagra Familia em Barcelona, seguro de viagem,
taxas hoteleiras, taxas de turismo e IVA .

Parque Guell - Barcelona

Montserrat

