Trem Al Andalus de Sevilha a Sevilha
07 dias / 06 noites
a partir de
R$ 6.941

+9x de R$ 1.799
por pessoa em acomodação dupla em suíte gran clase de acordo com o câmbio do dia
Embarque no Trem Al Andalus e conheça Sevilha, Jerez, Ronda, Granada e Córdoba com seus mais importantes pontos turísticos! A viagem
nesse Trem de Luxo já um dos pontos altos da viagem onde você desfrutará de conforto a bordo, refeições, um ambiente acolhedor e sem a
necessidade de desfazer e fazer malas. Este será o seu hotel sobre trilhos.

Paises: Espanha
Cidades: Granada - Sevilha
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com pensão completa
De 09 de Maio à 31 de Outubro de 2022

Inclui
Almoços e jantares com vinho, café e licores;

Café da manhã Buffet;
Acomodação em Suíte Superior ou Standard a bordo do trem;
Ônibus para os passeios;
Guia acompanhante durante todo o roteiro;
Visitas guiadas;
Serviço de segurança;
Visitas e entradas conforme o roteiro;
Apresentações musicais;
Jornal e Revistas diariamente;
Uma grande equipe a sua disposição.

Roteiro
1° DIA: SEVILHA - JEREZ
Recepção dos passageiros no Hotel Alfonso XIII em Sevilla as 10:30 horas*. Enquanto nosso pessoal traslada as bagagens ao trem,
visitaremos a capital da Andaluzia, que conta com o centro histórico mais extenso da Espanha, no qual se destacam a Catedral, a Giralda, o
Real Alcázar e o Arquivo de Índias. Depois do almoço no Hotel, desfrutaremos de uma panorâmica da cidade e percorreremos a famosa Plaza
de España, antes de embarcar no Trem Al Andalus. Brindes de boas-vindas ao trem serão oferecidos, bem como a apresentação da tripulação
e acomodação nas suítes. Jantar a bordo, enquanto nos dirigimos a Jerez, onde pernoitaremos a bordo do trem.
2° DIA: JEREZ
Começaremos a manhã, como cada dia, desfrutando de nosso delicioso café da manhã à la carte e buffet. Depois visitaremos uma adega de
vinho de Jerez. Antes do almoço, desfrutaremos também do espetáculo “Como Dançam os Cavalos Andaluzes”, célebre ballet equestre com
música espanhola. Refeição em Sanlúcar de Barrameda, frente os pântanos de Doñana e a desembocadura do Guadalquivir. Regresso ao
trem, onde jantaremos a bordo. Pernoite a bordo do trem em Jerez.
3° DIA: JEREZ - CADIZ - RONDA
Nosso ônibus nos levará a Cádiz, popularmente conhecida como a “Tacita de Plata” e considerada a cidade mais antiga do Ocidente. Visita e
tempo livre para mergulharmos na charmosa Cadiz. Almoço e viagem no trem Al Andalus, que seguirá até a impressionante cidade de Ronda,
onde jantaremos e termos o pernoite a bordo do trem.

4° DIA: RONDA - GRANADA
Após o café da manhã, visitaremos Ronda, com a sua localização deslumbrante, assentada sobre um platô cortado pelo profundo Tajo de
Ronda, por onde corre o rio Guadalevín. Tempo livre antes do almoço, e em trem, nos dirigiremos até Granada, linda cidade encravada em na
Serra Nevada. Jantar e pernoite em Granada.
5° DIA: GRANADA
Dedicaremos a manhã para percorrer Alhambra, o monumento mais visitado da Espanha, um rico complexo palaciano construído pelos
soberanos do Reino de Granada (o horário de visita de Alhambra podem variar em função do número de pessoas no grupo, idiomas e das
autorizações dos responsáveis do complexo). Uma vez finalizado o almoço, teremos tempo livre para explorar a cidade. Jantar. Pernoite em
Granada a bordo do trem.
6° DIA: GRANADA - ÚBEDA - BAEZA - CÓRDOBA
Pela manhã, viajaremos no Al Andalus até a estação de Linares-Baeza, onde nos espera nosso ônibus para visitar Úbeda e Baeza, ambas
cidades declaradas Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Depois do almoço, retornaremos ao trem para começar nossa rota até Córdoba.
Jantar e pernoite a bordo do trem em Córdoba.
7° DIA: CÓRDOBA - SEVILHA
Depois de desfrutarmos de nosso último café da manhã a bordo, percorreremos a que foi a capital do emirado e o califado medieval de Al
Andalus, quando chegou a ser a maior cidade, culta e opulenta do Ocidente europeu. Regresso ao trem e, enquanto almoçamos o Al Andalus
nos levará até a capital andaluza: Sevilla, onde finalizaremos a viagem por volta das 17hrs.

Saídas e Preços
Saídas de Sevilha em 2022
Maio: 09, 16, 23, 30
Junho: 06, 13, 20, 27
Setembro: 12, 19, 26
Outubro: 03, 10, 17, 24, 31
Suíte Gran Clase

A partir de EUR 3.895 (valor do pacote por pessoa em suíte Gran Clase dupla)
A partir de EUR 6.650 (valor do pacote por pessoa em suíte Gran Clase individual)
Suíte Deluxe
A partir de EUR 4.895 (valor do pacote por pessoa em suíte Deluxe Dupla)
A partir de EUR 8.565 (valor do pacote por pessoa em suíte Deluxe individual)

Observações

O itinerário acima poderá sofrer alterações, o mesmo será reconfirmado no envio dos documentos de viagem.
Há um ônibus que acompanha o Trem Al Andalus. Quando o trem chega à estação de destino, o ônibus pega os passageiros, para leválos para as visitas. Os ônibus também fazem as transferências para os restaurantes e serviços que forem necessários.
Serviços Médicos
A bordo do trem há um kit de primeiros socorros. Ainda assim o Trem Al Andalus tem assistência com vários hospitais e centros de saúde
em próximos ao longo da viagem.
Cardápios especiais
Se for necessário seguir uma dieta especial, esta pode ser notificada no momento de efetuar a sua reserva, e será avisado e levado em
conta em todas as refeições que oferecerem no trem.
Serviço de lavandaria
Existe serviço de lavandaria durante 24 horas.
Acomodação: O Trem Al Andalus é especialmente dedicado para o descanso e privacidade. Sua decoração requintada e exclusiva irá
envolvê-lo em uma atmosfera especial que permitirá que se sinta muito especial. À noite o trem permanecerá estacionado e é possível
descansar confortavelmente. Existem sete vagões-suíte, recentemente remodelados, cinco deles construídos na França, também no final
da década de 1920. Vagões que originalmente a monarquia britânica utilizava para viajar nas suas férias, de Calais para a Riviera
francesa. Sua decoração “Belle Époque” tem sido respeitada com novas adições em suas modificações mais recentes, com todos os
avanços técnicos de última geração. A capacidade máxima do trem é de 64 pessoas distribuídas em 32 suítes de dois tipos:
Suíte Gran Clase: Possui duas camas de solteiro baixas, com cofre, armário e um banheiro completo independente. Existem 12 suítes –
24 lugares, com estas características.
Suíte Deluxe: Possui uma cama de casal de 150 x 200 cm, minibar, cofre de segurança, guarda-roupa e banheiro. Existem 20 suítes – 40
lugares com essas características. A cabine também possui uma cama extra para um terceiro viajante.
Todas as suítes têm ar-condicionadas com regulador independente e conexões elétricas de 220 volts. Durante o dia, a suíte terá um
aspecto diferente, desde camas dobram tornando-se confortáveis sofás, deixando espaço para a leitura ou confortavelmente desfrutandoa
paisagem em sua sala de jantar privada.
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