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Jardins do Palácio Generalife , Granada

VIAGEM À ANDALUZIA
De 01 a 06 de Outubro 2018

Vi a ge m cu l tu r a l or g a niz a da pe l a A sso ci a ç ã o dos A mi g os do J ar d im
B ot ân ic o da Aju da .
Vis it a c ome n ta d a po r Mi gu el C oe lh o So u sa , a rq u it et o p ais a gis ta e
po r J o ão M o nja r din o , té cn i co d e he rb á ri o ( Vi ce -P res id en te e V o g al
da Di re ç ão d a A A JB A )
A o p ar ti ci p ar nos p a ssei os e vi ag ens cu lt u ra is d a AA J B A es tá a
c on tr ibu i r p a ra as o br as de va l or iz aç ã o e res t au r o d o Ja r d im
B ot ân ic o d a A ju d a, p rim eir o j ar di m b o t ân ic o p or tu gu ê s, fu n d a d o
em 17 68 , e qu e e m 2 01 8 ce leb ra 2 5 0 a n o s. E n tre 2 01 0 e 2 018 , a
res ta u r o d o JB A .

Alcázar Real, Sevilha

Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda

PROGRAMA
1º Dia 01 outubro (2ªF) - LISBOA / SEVILHA
Em hora e local a informar, partida em autopullman
de turismo com destino a Sevilha. Realização de
paragens técnicas durante o percurso.
Chegada prevista ao Hotel Sevilla Macarena 4****
ou similar ao fim da tarde. Formalidades de check-in
e distribuição dos quartos.
Tempo livre até jantar no hotel e alojamento.
2º Dia 02 outubro (3ªF) - SEVILHA
Após pequeno-almoço no hotel, saída para visita de
cidade, começando pelo Alcazar Real que foi
construído sobre uma antiga fortaleza muçulmana do
século IX. Com este palácio, introduziu-se o estilo
Mudejar, o qual predomina no monumento inteiro.
Seguiremos para a Catedral, construída sobre a antiga
Mesquita de Sevilha. Devido ao seu tamanho, é
considerada a terceira maior do mundo. Hoje em dia,
a única parte do monumento que ainda se conserva
é o minarete, também conhecido como a Giralda, um
dos símbolos da cidade. Visita à Casa de Pilatos,
palácio construído em 1490 mesclando os estilos
renascentista italiano e o mudejar espanhol e
considerado como um protótipo de palácio andaluz.
Terminamos a visita com um passeio pelo Bairro de
Santa Cruz, com as suas casas brancas e lindos pátios
interiores decorados com flores.
Tarde livre para passear ou fazer algumas compras.
Regresso livre ao hotel, jantar e alojamento.

3º Dia 03 outubro (4ªF) - SEVILHA / CÓRDOBA
Pequeno-almoço no hotel. Em horário a determinar
partida de Sevilha em direcção a Córdoba. Chegada e
visita da que era conhecida como capital da Hispania
Ulterior sob o Império Romano e capital do Califado
Omíada. Começaremos com um passeio pelo bairro
da Judiaria para descobrir uma rede bonita de vielas,
praças e pátios caiadas de branco em torno da Grande
Mesquita-Catedral, que reflecte a importância da
cidade na Idade Média e é o símbolo da cidade. Após
a visita da Mesquita, seguimos com a visita do
Alcázar dos Reis Cristãos, uma alcáçova medieval
que toma o seu nome da Isabela de Castela e
Fernando II de Aragão, para quem a fortificação serviu
como uma das suas principais residências.
Almoço livre. Continuamos para visita da Sinagoga.
Templo hebraico único na Andaluzia. Foi declarado
Património da Humanidade pela UNESCO em 1994.
De seguida, visita da Medina Azahara, que diz a lenda,
foi mandada construir, não só como símbolo de poder
do Califa Abderramán III, mas também em
homenagem à sua mulher favorita: Azahara. Visita ao
Palácio de Viana, uma mansão ligada a partir do séc.
XV e até ao séc. XIX ao Marquês de Villaseca, sendo
actualmente propriedade da Fundación CajaSur. O dia
termina com visita ao Jardim Botânico de Córdoba.
Após a visita check in no Hotel Eurostars Pátios de
Córdoba 4**** ou similar. Distribuição de quartos e
jantar no hotel. Alojamento.

4º Dia 04 outubro (5ªF) - CÓRDOBA / GRANADA
Pequeno almoço no Hotel. Manhã livre para passeios
pelas ruas da cidade. Após o almoço partida em
direcção a Granada. Paragens técnicas pelo percurso.
Chegada ao início da noite, check in no Hotel Triunfo
Granada 4**** ou similar. Jantar no hotel. Alojamento.
5º Dia 05 outubro (6ªF) - GRANADA
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, saída para
visita do Alhambra e Generalife, o famoso e belo
complexo monumental do palácio, fortaleza e jardins
que alojava o monarca da Dinastia Nasrida e a Corte
do Reino de Granada. O seu verdadeiro atractivo,
como noutras obras muçulmanas da época, são os
interiores, cuja decoração está no cume da arte
islâmica. Esta importante atracção turística espanhola
exibe os mais famosos elementos da arquitectura
islâmica no país, juntamente com estruturas cristãs do
século XVI e intervenções posteriores em edifícios e
jardins que marcam a sua imagem tal como pode ser
vista na actualidade.
Almoço livre e restante tarde para explorar as ruas da
cidade.
Regresso livre ao hotel. Jantar e alojamento.
6º Dia 06 outubro (Sáb.) - GRANADA / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Os quartos podem
permanecer ocupados até às 12h00. Em horário a
determinar inicio da viagem de regresso a Lisboa.
Paragens técnicas durante o percurso.
FIM DA VIAGEM

Vista junto do rio da Cidade de Cordoba
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ALOJAMENTO PREVISTO

SEVILHA

CÓRDOBA

GRANADA

HOTEL SEVILLA MACARENA 4****

HOTEL EUROSTARS PATIOS DE CORDOBA 4****

http://www.hotelsevillamacarena.com/PT/hotel.html

https://www.eurostarshotels.com.pt/eurostars-patios-decordoba.html

TRIUNFO GRANADA 4****

Localizado em frente à Basílica Macarena, o Hotel
Sevilla Macarena fica em frente das antigas muralhas
da cidade de Sevilha. Dispõe de uma piscina no último
piso com vistas panorâmicas da cidade e quartos com
ar condicionado, televisão de ecrã plano, mini-bar e
cofre.
O hotel está situado em redor de um típico pátio de
estilo sevilhano, onde há um restaurante e uma
cafetaria. O bar desportivo possui televisão com canais
de desporto internacionais. O hotel serve um buffet de
pequeno-almoço internacional confeccionado com
uma variedade de ingredientes de qualidade. Também
está disponível serviço de entrega de sushi nos quartos.
O hotel dispõe de uma recepção aberta 24 horas por
dia. O balcão de turismo poderá fornecer informações
sobre a área circundante, bem como reservar bilhetes
para visitas guiadas, espectáculos ao vivo e partidas de
golfe. O hotel disponibiliza serviço de transporte
gratuito para a Feira de Sevilha.
O Hotel Sevilla Macarena está situado a 500 metros do
Rio Guadalquivir e o Parque Temático Isla Mágica fica
do outro lado do rio. A Catedral de Sevilha encontrase a 20 minutos a pé.

Este elegante hotel está localizado no centro, no
bonito Bairro Judaico de Córdova, junto às Ruínas do
Templo Romano. Apresenta 5 pátios de estilo andaluz,
para além de quartos com televisões de ecrã plano e
acesso Wi-Fi gratuito.
Os encantadores pátios do hotel apresentam vários
vestígios arquitectónicos, incluindo uma parede
mourisca do século XII, bem um mausoléu romano do
século IV. Há também um pátio do século XVIII com um
pórtico.
Todos os quartos têm uma decoração moderna e
contemporânea, com pisos em madeira e ar
condicionado. As casas de banho providenciam
produtos de higiene pessoal e um secador de cabelo.
A famosa Mesquita-Catedral de Córdova fica apenas a
500 metros do Eurostar, enquanto o Castelo de Alcázar
está a uma caminhada de 10 minutos. O Museu de Belas
Artes, nas proximidades, encontra-se a 300 metros do
Pátios de Córdoba.

http://www.hoteltriunfogranada.com/PT/hotel.html

Situado no coração desta lendária cidade, ao pé do
histórico Arco Elvira e da colina da Sabika, o hotel
conta nas suas instalações com todo o conforto que os
hóspedes precisam para desfrutar de uma estadia
inigualável. A sua excelente localização, junto à Plaza
del Triunfo, é perfeita para visitar qualquer dos
emblemáticos lugares de Granada. A Catedral, a
Capilla Real, a Alcaicería, o Monasterio de San
Jerónimo e o Monasterio de la Cartuja, entre outros,
encontram-se situados a menos de dez minutos do
Hotel Triunfo. Os palácios, os jardins e a arte andalusa
que tanto caracterizam a antiga fortaleza da Alhambra
encontram-se a 15 minutos de autocarro, ainda que
também se pode aceder a pé e desfrutar dum
agradável passeio desde o hotel.
O Hotel Triunfo oferece quartos totalmente equipados
e cuidados para garantir um bom descanso diário. Além
disso, o estabelecimento dispõe dum completo serviço
de pequeno-almoço buffet, ideal para ganhar forças
antes de desfrutar dos passeios por Granada. O hotel
goza duma ideal localização junto da zona
universitária e de negócios da cidade.
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PREÇOS:

INCLUINDO

CONDIÇÕES DA VIAGEM

Sócio AAJBA: 1055

• Transporte em autopullman privado para o percurso
Lisboa/Sevilha/Córdoba/Granada/Lisboa;

NOTAS IMPORTANTES:
os preços das viagens e suplementos indicados neste
programa foram calculados com base nos custos dos
transportes e do combustível, de direitos, impostos,
taxas e câmbios vigentes à data da impressão deste
programa, estando sujeitos a alteração. Os preços
mencionados incluem o Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA) à taxa de 23% e são válidos para
um mínimo de 20 participantes.

Outros participantes: 1205

• Estada nos Hotéis indicados ou similares com
pequeno almoço incluído;

(mínimo 20 participantes)
Suplemento quarto individual: 245

INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Inscrição mediante pagamento de um depósito não
reembolsável* no valor de 400 até 28 de Maio de
2018. (* salvo cancelamento da viagem por falta de
inscrições)

2ª Prestação no valor de 450
2018

até 31 de Julho de

• Meia pensão durante o roteiro: 5 jantares (menus
standard pré-definidos – incluindo água (em jarros),
vinho e café;
• Visitas mencionadas no programa acompanhadas de
guia local em Espanhol;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com
entradas incluídas nos seguintes locais: Catedral de
Sevilha, Alcazar Real, Mesquita de Sevilha, Casa de
Pilatos, Medina Azahara, Catedral de Córdoba e
Alcazar dos Reis Cristãos, Jardim Botânico de Córdoba,
Palácio Viana, Alhambra em Granada;
• Seguro Multiviagens;

Pagamento do valor remanescente até 17 de
Setembro de 2018.

• Viagem acompanhada e comentada por Miguel
Coelho de Sousa e João Monjardino
ORGANIZAÇÃO:
EXCLUINDO

Cheque à ordem de
Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda
Transferência bancária
NIB 0010 0000 2468 3460 001 66

BPI

• Gratificações, refeições e bebidas não mencionadas,
telefonemas, lavandaria, etc.
• Tudo o que não estiver especificado como incluído
no programa.

A Organização Técnica da viagem foi
realizada Viagens Abreu S.A. | RNAVT
Trindade, 142, 4º 4000-539 Porto | Operador. Cons.
Reg. Com. do Porto n.º 15809 | NIF 500 297 177.
Website: www.abreu.pt.

VIAGEM À ANDALUZIA
Vista para Alhambra, Granada

de 01 a 06 de Outubro 2018

