


1 - Barcelona em Família 
                5 noites

Barcelona: Uma cidade cosmopolita!

Roteiro: 

Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 

Dia 2º: Barcelona 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã. Tour em família pelo bairro 
gótico com nossa guia em português (2 
horas). Almoço livre. CosmoCaixa (Museu 
i n t e r a t i v o d a c i ê n c i a - 2 h o r a s ) . 
Acomodação. 

Dia 4º: Barcelona
Café da manhã e saída para o parque 
temático PortAventura Park & Ferrari Land. 
Retorno e acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Manhã e almoço livre. 
Aquarium de Barcelona. Acomodação.

Dia 6º: Barcelona
Café da manhã. Tour Gaudí e o mosaico (2 
horas e 30 minutos). Almoço e tarde livre. A 
noite sugerimos um show de flamenco. 
Acomodação.

Dia 7º: Barcelona
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 

 O que inclui: 

- Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem no hotel

selecionado com café da manhã;
- Transporte privativo e ticket de 1 dia para 

dois parques (PortAventura Park & Ferrari 
Land);

- Tour com a família pelo bairro gótico | guia 
em português;

- Entrada para o CosmoCaixa;
- Entrada para o Aquarium de Barcelona;
- Tour Gaudí e o mosaico | guia em 

português;
- Assistência local em português (24 horas). 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*): 
Hotel Casa Luz 
Hotel Actual Boutique 

- Categoria Premium (4*): 
Hotel Royal Passeig de Gracia 
Best Western Premier Hotel Dante 

- Categoria Luxo (5*) 
Hotel Arts Barcelona
Majestic Hotel & Spa Barcelona

 Preço a partir de: 

Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

CHD de 3 a 12 anos no mesmo quarto dos 
pais: descontar 210 € do valor do adulto. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.  

Categoria

Standard 576

Premium 698

Luxo 1.060



2 - Barcelona & Valência 
em Família 

          8 noites  3333

Roteiro: 

Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 

Dia 2º: Barcelona 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação. 

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã. Tour com a família pelo 
bairro gótico com nossa guia em português 
(2 horas). Almoço livre. CosmoCaixa 
(Museu interativo da ciência - 2 horas). 
Acomodação.

Dia 4º: Barcelona
Café da manhã e saída para o parque 
temático PortAventura Park & Ferrari Land. 
Retorno e acomodação. 

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Manhã e almoço livre. 
Aquarium de Barcelona. Acomodação.

Dia 6º: Barcelona
Café da manhã. Tour Gaudí e o mosaico (2 
horas e 30 minutos). Almoço e tarde livre. A 
noite sugerimos um show de flamenco. 
Acomodação. 

Dia 7º: Barcelona / Valência
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Valência em trem AVE (2 horas e 40 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Almoço livre. Tour pela Valência antiga e 
visita aos principais monumentos da cidade 
(2 horas). Acomodação. 

Dia 8º: Valência
Café da manhã. Tour Oceanográfico 
(Cidade das Artes & Ciência,  duração 3 
horas). Almoço e tarde livre. Acomodação.

Dia 9º: Valência
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 10º: Valência
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

- Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem em Barcelona no
hotel selecionado com café da manhã; 
- 3 noites de hospedagem em Valência no
hotel selecionado com café da manhã; 
- Transporte privativo e ticket de 1 dia para
dois parques (PortAventura Park & Ferrari
Land);
- Tour com a família pelo bairro gótico | guia

em português;
- Entrada para o CosmoCaixa;
- Entrada para o Aquarium de Barcelona;
- Tour Gaudí e o mosaico | guia em 

português; 
- Traslado hotel Barcelona - estação de
trem;

- Ticket de trem em classe econômica AVE 
Barcelona - Valência. 
- Traslado estação de trem - hotel Valência;
- Tour Valência antiga e visita aos principais
monumentos da cidade (2 horas) | guia em
português; 
- Tour Oceanográfico (Cidade das artes &
Ciência - 3 horas) com entradas | guia em
português;
- Assistência local em português (24 horas).



 Hospedagem em Barcelona & 
Valência 

- Categoria Standard (3*): 

- Categoria Premium (4*): 

- Categoria Luxo (5*): 

 Preço a partir de: 

Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 

Barcelona Valência

Hotel Casa Luz NH Valencia Las 
Ciencias

Hotel Actual 
Boutique

Hotel Catalonia 
Excelsor

Barcelona Valência

Hotel Royal 
Passeig de Gracia

Vincci Mercat 
Hotel

Best Western 
Premier Hotel 
Dante

Helen Berger 
Boutique Hotel

Barcelona Valência

Hotel Arts 
Barcelona

Palacio Vallier

Majestic Hotel & 
Spa Barcelona

The Westin 
Valencia

Categoria

Standard 1.087

Premium 1.205

Luxo 1.690



3 - Barcelona &  
Palma de Mallorca 

em Família  
9 noites

Palma de Mallorca: Um pedaço do Caribe 
no meio do Mediterrâneo. 

Roteiro: 

Dia 1º: Brasil / Barcelona 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 

Dia 2º: Barcelona 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Barcelona
Café da manhã. Tour pelo bairro gótico com 
nossa guia em português (2 horas). Almoço 
livre. CosmoCaixa (Museu interativo da 
ciência). Acomodação. 

Dia 4º: Barcelona
Café da manhã e saída para o parque 
temático PortAventura Park & Ferrari Land. 
Retorno e acomodação.

Dia 5º: Barcelona
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 6º: Barcelona
Café da manhã. Tour Gaudí e o mosaico (2 
horas e 30 minutos). Almoço e tarde livre. A 
noite sugerimos um show de flamenco. 
Acomodação. 

Dia 6º: Barcelona / Mallorca
Café da manhã e check-out. Traslado ao 
aeroporto para embarque com destino a 
Mallorca. Chegada, recepção e traslado ao 
hotel. Acomodação. 

Dia7º: Mallorca
Café da manhã. Palma Aquarium (3 horas). 
Almoço e tarde livre. Acomodação.

Dia 8º: Mallorca
Café da manhã. Visita em trem até Soller (2 
horas). Tarde livre. Acomodação.

Dia 9º: Mallorca
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 

Dia 10º: Mallorca
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem em Barcelona no
hotel selecionado com café da manhã; 
- 5 noites de hospedagem em Mallorca no
hotel selecionado com café da manhã ou
tudo incluído;
- Tour com a família pelo bairro gótico | guia

em português;
- Entrada para o CosmoCaixa;
- Entrada para o Aquarium de Barcelona;
- Transporte privativo e ticket de 1 dia para 

dois parques (PortAventura Park & Ferrari 
Land);

- Tour Gaudí e o mosaico | guia em 
português;

- Entrada para o Palma Aquarium
- Visita em trem até Soller (2 horas) | guia 

em português;
- Assistência local em português (24 horas).  



 Hospedagem em Barcelona & Palma 
de Mallorca 

- Categoria Standard (3*): 

- Categoria Premium 1 (4*): 

- Categoria Premium 2 (4*): 

Categoria Luxo (5*): 

 Preço a partir de: 

Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Barcelona Palma de Mallorca

Hotel Casa Luz Fonda Llabrés 
Hotel Boutique & 
Restaurant (Praia 
do Muro)  
(Café da manhã)

Hotel Actual 
Boutique

Hotel Costa Azul 
(centro)  
(Café da manhã)

Barcelona Palma de Mallorca

Hotel Royal 
Passeig de 
Gracia

Mar Hotels Playa 
de Muro Suites 
(Café da manhã)

Best Western 
Premier Hotel 
Dante 

Grupotel Natura 
Playa 
(Café da manhã)

Barcelona Palma de Mallorca 
(Praia do Muro)

Hotel Arts 
Barcelona

Iberostar Albufera 
Park (All inclusive)

Majestic Hotel & 
spa Barcelona

Iberostar Playa de 
Muro (All 
inclusive)

Barcelona Palma de Mallorca 
(Praia do Muro)

Hotel Arts 
Barcelona

Iberostar 
Selection Playa de 
Muro Village  (All 
inclusive)

Hotel Mercer 
Barcelona

Iberostar 
Selection Playa de 
Palma

Categoria

Standard 1.185

Premium 1.338

Luxo 1.699



4 - Madri em Família 
5 noites

Madri: capital da Espanha, onde a cultura e 
o entretenimento misturam-se! 

Roteiro: 

Dia 1º: Brasil / Madri 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Madri. 

Dia 2º: Madri 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã e saída para o Tour Family 
Madri, visitando os principais pontos 
turísticos da cidade e visita com entrada ao 
Museu de Ilusões de Madri (4 horas). 
Almoço e tarde livre. Acomodação. 

Dia 4º: Madri
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde 
faremos um Pic-nic no Parque do Retiro, um 
passeio em meio a natureza (3 horas). 
Acomodação.

Dia 5º: Madri
Café da manhã. Zoo Aquarium de Madri. 
Almoço e tarde livre. Acomodação. 

Dia 5º: Madri
Café da manhã. Manhã e almoço livre. Tour 
Santiago Bernabeu (2 horas). Acomodação. 

Dia 6º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 

 O que inclui: 

- Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem no hotel

selecionado com café da manhã;
- Tour Family Madri e visita com entrada ao 

Museu de Ilusões (4 horas) | guia em 
português;

- Pic-nic no Parque do Retiro (3 horas) | 
guia em português;

- Zoo Aquarium de Madrid (entrada);
- Tour Santiago Bernabéu (2 horas) | guia 

em português;
- Assistência local em português (24 horas).  

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel NH Madrid Atocha 
Hotel Regina Madrid 

- Categoria Premium (4*): 
Pestana Plaza Mayor 
NH Collection Madrid Gran Vía 

- Categoria Luxo (5*) 
Barceló Torre de Madrid
Hyatt Centric Gran Via Madrid

 Preço a partir de: 

Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Categoria

Standard 581

Premium 699

Luxo 1.069



5 - Madri & Málaga em 
Família com visita a cidade   

dos smurfs 
11 noites 

Roteiro: 

Dia 1º: Brasil / Madri 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Barcelona. 

Dia 2º: Madri 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Madri
Café da manhã e saída para o Tour Family 
Madri, visitando os principais pontos 
turísticos da cidade e visita com entrada ao 
Museu de Ilusões de Madri (4 horas). 
Almoço e tarde livre. Acomodação. 

Dia 4º: Madri
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde 
faremos um Pic-nic no Parque do Retiro, um 
passeio em meio a natureza (3 horas). 
Acomodação.

Dia 5º: Madri
Café da manhã. Zoo Aquarium de Madri. 
Almoço e tarde livre. Acomodação. 

Dia 6º: Madri
Café da manhã. Manhã e almoço livre. Tour 
Santiago Bernabeu (2 horas). Acomodação. 

Dia 7º: Madri / Málaga
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Málaga em trem AVE (2 horas e 50 

minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Acomodação.

Dia 8º: Málaga
Café da manhã. Tour Málaga Centro 
Histórico & Catedral com visita ao Museu 
Picasso e casa natal  (4 horas). Tarde livre. 
Acomodação.

Dia 9º: Málaga / Marbella (Puerto Banús) / 
Juzcar (cidade dos surfs) / Málaga
Café da manhã. Tour Marbella & Juzcar, 
passeio por Marbella e seu famoso Porto 
Banús e visita por Juzcar, primeira |smurf 
town do mundo (5 horas). Almoço livre. 
Acomodação. 

Dia 10º: Málaga
Café da manhã. Tour Pinte seu próprio 
Picasso, Você descobrirá seu talento 
artístico em apenas duas horas das mãos 
de um artista local. Você pode levar para 
casa o seu próprio trabalho picassiano, feito 
na cidade natal do artista mais importante 
do século 20 (2 horas). Almoço  e tarde 
livre. Acomodação.

Dia 11º: Málaga
Café da manhã. Sea Life Benalmadena, 
veja uma variedade de tubarões e a maior 
coleção de cavalos-marinhos da Costa do 
Sol. Caminhe sob o esqueleto de um 
Plesiossauro e, na Interactive Rockpool 
Experience, descubra como é tocar uma 
estrela-do-mar e um caranguejo eremita. 
Tarde livre. Acomodação.

Dia 12º: Málaga / Madri
Café da manhã. Check-out, traslado e saída 
para Madri em trem AVE (2 horas e 50 
minutos). Chegada, traslado e check-in. 
Acomodação.

Dia 13º: Madri
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 



 O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e
saída;
- 6 noites de hospedagem em Madri no

hotel selecionado com café da manhã;
- 5 noites de hospedagem em Málaga no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Family Madri e visita com entrada ao 

Museu de Ilusões (4 horas) | guia em 
português;

- Pic-nic no Parque do Retiro (3 horas) | 
guia em português;

- Zoo Aquarium de Madrid (entrada);
- Tour Santiago Bernabéu (2 horas) | guia 

em português;
- Tour Málaga Centro Histórico & Catedral 

com visita ao Museu Picasso e casa natal, 
entrada incluída (4 horas) | guia em 
português;

- Tour Marbella & Juzcar (cidade dos 
smurfs) (5 horas) | guia em português;

- Tour Pinte seu próprio Picasso (workshop) 
(2 horas) | em espanhol 

- Sea Life Benalmadena (transporte e
entrada);

- Ticket de trem em classe econômica 
Madri para Málaga;

- Ticket de trem em classe econômica 
Málaga para Madri;

- Assistência local em português (24 horas).  

 Hospedagem em Madri, Málaga e 
Marbella: 

- Categoria Standard (3*): 

- Categoria Premium (4*): 

- Categoria Luxo (5*) 

 Preço a partir de: 

Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Madri Málaga

Hotel NH Madrid 
Atocha

Hotel Soho Los 
Naranjos

Hotel Regina 
Madrid

Hotel Soho 
Boutique Las 
Vegas

Madri Málaga

Pestana Plaza 
Mayor

NH Málaga Hotel

NH Collection 
Madrid Gran Vía

Hotel Barceló 
Málaga

Madri Málaga

Four Seasons 
Hotel Madrid

Gran Hotel 
Miramar

URSO Hotel & 
Spa, a Small 
Luxury Hotel of 
the World

Vincci Selección 
Posada del 
Patioagoda

Categoria

Standard 1.635

Premium 1.799

Luxo 2.343



6 - Costa do Sol em 
Família (All Inclusive) com 
visita a cidade dos smurfs 

6 noites 

Roteiro: 

Dia 1º: Brasil / Málaga 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Málaga. 

Dia 2º: Málaga (Costa do Sol) 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Costa do Sol
Café da manhã. Tour Málaga centro 
histórico & Castelo de Gibralfaro (2 horas). 
Tarde livre. Acomodação.

Dia 4º: Costa do Sol
Café da manhã. Manhã livre. Chocolate 
Making Experience (1 hora e 15 minutos). 
Acomodação.

Dia 5º: Costa do Sol / Marbella (Puerto 
Banús) / Juzcar (cidade dos surfs) / Costa 
do Sol
Café da manhã. Tour Marbella & Juzcar, 
passeio por Marbella e seu famoso Porto 
Banús e visita por Juzcar, primeira smurf 
town do mundo (5 horas). Almoço livre. 
Acomodação. 

Dia 6º: Costa do Sol
Café da manhã. Tour Pinte seu próprio 
Picasso, Você descobrirá seu talento 
artístico em apenas duas horas das mãos 

de um artista local. Você pode levar para 
casa o seu próprio trabalho picassiano, feito 
na cidade natal do artista mais importante 
do século 20 (2 horas). Almoço  e tarde 
livre. Acomodação.  

Dia 7º: Costa do Sol
Café da manhã. Bioparc Fuengirola (2 
horas). Acomodação.

Dia 8º: Costa do Sol
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto, porto ou estação de trem). 
Fim dos nossos serviços. Até Breve! 

 O que inclui: 

- Recepção e traslado de chegada e saída;
- 6 noites de hospedagem no hotel

selecionado com sistema All Inclusive;
- Tour Málaga centro histórico & castelo de

Gilbralfaro (2 horas) | guia em português;
- Tour Marbella & Juzcar (cidade dos 

smurfs) (5 horas) | guia em português;
- Tour Pinte seu próprio Picasso (workshop) 

(2 horas) | em espanhol 
- Bioparc Fuengirola (transporte e entrada);
- Chocolate Making Experience (1 hora e

15 minutos) | Mijas Pueblo;
- Assistência local em português (24 horas).  

 Hospedagem: 

- Categoria Premium (4*): 
Holiday World Village Hotel 
Holiday World Polynesia Hotel 
Hotel Sol Prince by Melia 
Meliá Marbella Banús 

 Preço a partir de: 

Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento familiar premium. 

CHD de 3 a 12 anos no mesmo quarto dos 
pais: descontar 210 € do valor do adulto. 
* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Categoria 1

Premium 945


