


ROTEIRO DIA A DIA 
  
30/01 Viagem 
Partida para Barcelona. 

 
 
31/01  Barcelona 
No final da tarde, chegada à Barcelona, capital 
da Catalunha, conhecida como centro de 
design e de arquitetura da Espanha, com 
destaque para as obras de Gaudí, que abusa 
dos traços em curvas e das cores.  Transfer 
para o hotel e acomodação.  À noite, 
caminhada até a Praça Catalunha e jantar. 
Pernoite em Barcelona. 

 
 
01/02 Barcelona  
Pela manhã, passeio a pé pela cidade que é 
referência mundial em urbanismo, para 
conhecer a Ampliação Cerdá, conhecida como 
Eixample, e uma série de praças e lugares que 
são exemplos de urbanização, passando por: 
Carrer de Corsega, Rambla de Catalunya, Carrer 
de Provenza, Passeig de Gracia – Casa Milá (La 
Pedrera) e Casa Batlló, Carrer d’Aragó, Passeig 
de Sant Joan, Plaça de Tetuan, Arc do Triunf, 
Ronda de Sant Pere até a Plaça de Catalunya, 
com chegada prevista às 12:30h. 
Tarde livre (sugestão: visita interna à La 
Pedrera, à Casa Batlló ou à Igreja Sagrada 
Família, todos de Gaudí). 

Pernoite em Barcelona. 

 
 
02/01 Barcelona  
Pela manhã, tour de ônibus pelo Montjuic, 
passando pelo Anel Olímpico. Visita ao Jardim 
Botânico e ao Pavilhão Alemão. No passeio, 
passaremos pela Fundación Juan Miró, pelo 
Museo Nacional de Arte Catalunya e pelo Poble 
Espanyol.  Na descida do Montjuic visitaremos 
a Caixa Forum, a Fuente Magica e a Plaça 
Espanya, passando pela Estación Barcelona 
Sans, Plaça de los Paisos Catalans, pelo estádio 
Camp Nou, do Barcelona, e pela Avenida 
Diagonal, com o edifício L’illa Diagonal (de 
Rafael Moneo). 
13:00h: chegada ao Hotel. 
Tarde livre (sugestão: visita ao Museu Picasso 
ou ao Museu Miró, ou ainda ao Parc Guel.) 
Pernoite em Barcelona. 

 
 
03/02 Barcelona 
Pela manhã, caminhada pela parte alta das 
Ramblas, visitando o Centro de Cultura 
Contemporânea de Barcelona Museu de Arte 
Contemporânea de Barcelona, e passando pelo 
Teatro Poliorama, pelo Colégio Oficial de 
Arquitectos de Catalunya, pela Plaça de la Seu, 
onde fica a Catedral de Barcelona, e pelo Barri 
Gotic. 



Tarde livre. 
Opcional com acompanhamento: visita ao 
Campus da Universidade Politécnica da 
Catalunha (UPC). 
Pernoite em Barcelona. 

 
 
04/02 Barcelona 
Pela manhã, vamos fazer um city tour em 
ônibus privativo pela Av. Diagonal, desde o 
Passeig de Gracia até o Centro de Convenções 
Internacionais e o Fórum de Barcelona. 
Prosseguimento pela Ronda Litoral até a Vila 
Olímpica (1:30h de parada).  
Seguimos com o ônibus até a Barceloneta, 
antigo bairro de pescadores, que uma 
intervenção moderna transformou num bairro 
único, com ruelas estreitas e prédios amplos e 
contemporâneos. Tempo para um giro pelo 
bairro, passando pelo Passeio Marítimo e pelo 
Edifício Residencial de J. A. Coderch.   
Daqui partimos para um passeio a pé pela Via 
Laietana até a Igreja de Santa Maria del Mar, 
construída no século XIV, na época em plena 
areia da praia.  Passeio pelo centro histórico, 
desde a Plaça Sant Jaume até a Rambla, 
passando pelo Bairro Judeu, Carrer de Ferran, 
Plaça Reial, atravessando a Rambla até o Palau 
Guell. Final do passeio no mercado La Boqueria 
(13h). 

 

Tarde livre (sugestão: Tibidabo, acessível pelo 
funicular, de onde se tem uma vista 
panorâmica deslumbrante da cidade, ou 
passeio de golondrinas pelo porto). 
Pernoite em Barcelona. 

 
 
05/02 Barcelona – Tarragona – Valência 
Após o café da manhã, check-out e passeio 
pela costa do Mediterrâneo até a cidade de 
Tarragona (100 km) – cidade portuária muito 
antiga, ainda de colonização romana.  Visita às 
ruínas do Anfiteatro Romano e do Aqueduto. 
Passeio pelo centro histórico e tempo livre para 
almoço (2h). 
À tarde, prosseguimento para Valência (260 
km). Chegada ao final da tarde e acomodação 
no hotel. 
Tempo livre para descansar e jantar. 
Pernoite em Valência.  

 
 
06/02 Valência 
Pela manhã, passeio a pé pelo centro histórico 
de Valência, cidade fundada no século II a.C. 
pelos romanos, passando pela Catedral, pela 
Plaça de la Reina, Mercado Central, Plaça del 
Ajuntament, Plaça de Toros e Lonja de la Seda 
– antigo prédio do mercado de seda de 



Valência, construído no século XV em estilo 
gótico civil e hoje declarado Patrimônio 
Cultural da Humanidade pela Unesco. 

 
 
À tarde, city tour de ônibus privativo até a 
Cidade das Artes e Ciências (projeto de 
Santiago Calatrava e Felix Candela, que reúne 
um dos maiores complexos arquitetônicos, 
culturais e de entretenimento do mundo) e 
pelo Veles e Vents (de David Chipperfield).  
Noite livre. 
Pernoite em Valência.  

 
 
07/02 Valência – Alicante – Granada 
Após o café da manhã, deslocamento em 
ônibus privativo para Alicante (170 km). Cidade 
com mais de 7 mil anos de história, foi povoada 
por gregos, fenícios, 
ibéricos, romanos,  
godos e, mais 
adiante, pelos 
mouros, que dei- 
xaram sua marca na 
arquitetura e nas 
manifestações artís- 
ticas desta cidade  
que já foi um impor- 
tante porto do Medi- 
terrâneo. Visita a obras  
do arquiteto Javier  
Garcia-Solera: Escola de Administração, Aulário 
3 e bar/café no Porto de Alicante. 

Tempo livre para almoço. 
Após o almoço, prosseguimento para Granada 
(350 km). Foi nesse fértil território aos pés da 
Sierra Nevada que, em 1492, os reis católicos 
Isabel de Castela e Fernando de Aragão 
puseram fim aos 781 anos de domínio islâmico 
na Península Ibérica. Os mouros deixaram para 
trás riqueza e esplendor, sabiamente 
preservados. É o caso da fortaleza de Alhambra 
e seu palácio Generalife, também classificados 
como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. 
18:30h: chegada ao hotel e acomodação. 
Tempo livre para descanso e jantar. 
Pernoite em Granada. 

 
 
 
08/02 Granada 
Durante toda a manhã faremos uma visita ao 
parque de Alhambra, onde estão também o 
palácio de Generalife e as termas árabes. 
Tempo livre para almoço. 
Após o almoço, saída do hotel em ônibus 
privativo para visitar a Caja de Ahorros de 
Granada e o Museo de la Memoria de 
Andaluzia (ambos de Campo Baeza), e passeio 
a pé pelo centro histórico, passando     
pela Basilica de 
Nostra Señora de 
las Angustias, res- 
taurada por Elisa 
Valero, até a Ca- 
tedral de Granada. 
Final da tarde e  
noite livres. 
Pernoite em Granada. 
 
 
 
 

 



09/02 Granada – Córdoba – Sevilha 
Após o café da manhã, check-out do hotel e 
deslocamento para Córdoba (200 km), por 
onde já passaram romanos, árabes e os reis 
cristãos. Todos estes milênios e séculos de 
civilização tornaram a cidade uma preciosa 
confluência de arquitetura, das artes 
e expressões religiosas, tanto que recebe o 
codinome de “Cidade das Três Culturas”, pela 
presença história de cristãos, judeus e 
muçulmanos. Visita à grande Mesquita-
Catedral, do século X; às termas árabes, ao 
Alcazar e passeio pelo bairro judeu, com tempo 
livre para almoço. 

 
 
Às 16h, prosseguimento para Sevilha (140 km).   
Chegada e acomodação no hotel.  Noite livre. 
Pernoite em Sevilha 
 
10/02 Sevilha 
Pela manhã, passeio pela capital da Andaluzia, 
cidade que é a terra natal dos artistas 
Velásquez e Murillo. A sua catedral, 
considerada o maior edifício gótico do mundo, 
o Alcazar e o Archivo de Indias foram 
classificados pela Unesco como Patrimônio 
Cultural da Humanidade. 

 
 
No city tour a pé pelo centro histórico, vamos 
visitar a Catedral de Sevilha, com a torre La 

Giralda, o Palácio Real Alcazar, a Torre do Ouro 
e a Plaza de Toros, passando também por 
edifícios de arquitetura moderna como o da 
Previdência Espanhola, de Rafael Moneo. 
Tarde livre. 
À tardinha, passeio pelo bairro judeu, um dos 
mais charmosos de Sevilha, com tempo livre 
para jantar. 
Pernoite em Sevilha. 

 
 
11/02 Sevilha 
Pela manhã, city tour pela região moderna da 
cidade passando depois pela Plaza de Toros até 
o Parque Maria Luiza e a Plaza de Espanha.  
Tarde livre.  
Pernoite em Sevilha. 

 
 
12/02 Sevilha - Madri 
Após o café da manhã, check-out do hotel e 
deslocamento para Madrid (540 km). 
Chegada por volta das 15h. Acomodação no 
hotel e tempo para descanso. 
17h: passeio a pé até a Plaza Mayor, seguindo 
pela Calle Mayor, passando pela Puerta del Sol 
e pelo Passeio dos Museus, onde estão o 
Museu Thyssen Bornemisza, a Fonte de 
Netuno, o Museu do Prado, a Caixa Forum e o 
Museu Rainha Sofia. 
Pernoite em Madri. 



 
 
13/02 Madri 
Pela manhã, vamos fazer um city tour a pé pelo 
centro histórico, passando pela Gran Via até a 
Plaza de Espanha, conhecendo os edifícios do 
BBVA, de Saenz de Oiza, a sede do Bankinter, 
de Moneo, e a Torre Castelar, de Rafael de Hoz, 
seguindo até o Palácio Real de Madrid.  Final 
do passeio às 13h e tempo livre para almoço. 
Tarde livre. 
Opcional: passeio até o Real Monastério de 
Escorial, complexo de estilo barroco, 
considerado a oitava maravilha do mundo (35 
km). 
Pernoite em Madri. 

 
 
14/02 Madri 
Dia livre para visitar museus e galerias ou 
mesmo para fazer um passeio à cidade de 
Toledo (80 km). 
À noite, jantar de despedida. 
Pernoite em Madri. 

 

15/02  Madri - Lisboa 
5:45h  Deslocamento para o aeroporto, com 
embarque para Lisboa e Porto Alegre às 7h45. 
 

 
 
18:30h  Chegada em Porto Alegre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preço do pacote terrestre:  
€ 3.130,00 

(por pessoa em apto duplo ou triplo) 

Pagamento em até 10 vezes 
com boleto bancário. 

Desconto especial para 
quem participou de uma  

das duas edições da viagem de 
Arquitetura do Renascimento Italiano. 

 
Passagem aérea:  € 970,00 + taxas  

(parcelada em 5x no cartão) 
 

Inscrições com: 

Professora Silvia Leão: 
silvia-leao@uol.com.br 

Caracol Turismo: 
deborah@caracolturismo.com.br 
 
Fones: 
(48)  3369.6974  | 9923.2830 
(51)  8161.1111 

 
www.caracolturismo.com.br


