Pela Ilha de Palma de Maiorca e Menorca
07 dias / 06 noites
a partir de
R$ 2.895

+9x de R$ 751
por pessoa em acomodação dupla em saída de média temporada de acordo com o câmbio do dia
Este programa de 7 dias irá dar-lhe a oportunidade de descobrir a Ilha de Palma de Maiorca de uma forma diferente do habitual. Iremos levá-lo
a fazer passeios pelo centro histórico, passear pelas longas enseadas costeiras da Ilha, descobrir pequenos vilarejos suspensos nas falésias, e
descobrir a magnifica joia do Mediterrâneo, a Ilha de Menorca. E como Maiorca é uma Ilha para descansar e relaxar nas suas calmas e quentes
águas, terá ainda tempo para repor energias antes de terminar esta viagem.

Paises: Espanha
Cidades: Ilha de Menorca - Ilha de Palma de Maiorca
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
De 01 de Abril à 31 de Outubro de 2022

Inclui

Acomodação em regime de café da manhã nos hotéis indicados ou similares em quartos Standard;
Traslados Privados conforme mencionado no programa;
Walking Tour Privado 02h30 em Maiorca;
Tour Regular FD Soller & Sa Calobra;
Tour FD regular a Menorca;
Cruzeiro regular de meio dia a Es Trenc & Es Caragol.

Roteiro
1° DIA: PALMA DE MAIORCA
Chegada no aeroporto de Palma e Transfer privado para Hotel no centro da cidade. Acomodação em Palma de Maiorca.
2° DIA: PALMA DE MAIORCA
Café da manhã no Hotel.
Saída para walking tour privado pela cidade. Com esta visita guiada a Palma de Maiorca, você descobrirá os cantos mais emblemáticos da
capital das Baleares. Quando nos encontrarmos no ponto de encontro combinado, começaremos nosso tour privado em Palma de Maiorca.
Entre suas ruas pitorescas estão alguns dos edifícios góticos mais importantes da ilha. Uma delas é a Lonja de Palma, uma obra prima do
século XV cuja arquitetura externa oferece inúmeras pistas sobre o passado comercial da cidade. A poucos passos do mercado de peixe,
observaremos a imponente fachada da Ca tedral de Santa Maria, conhecida em Maiorca como "La Seu". Você sabe que segredos escondem as
gárgulas que decoram suas paredes? Em frente ao templo, contemplaremos outro dos mais belos monumentos medievais da cidade: o Palácio
Real da Almudaina. Numerosos reis residiram em seus aposentos ao longo dos séculos, deixando para trás uma longa história de histórias e
curiosidades. Após aproximadamente duas horas e meia de passeio, retornaremos ao ponto de partida e tarde livre. Acomodação em Palma de
Maiorca.
3° DIA: DE TREM A SÓLLER & PASEIO DE BARCO A SA CALOBRA
Café da manhã no Hotel. Saída para passeio de dia inteiro a Sóller e Sa Calobra em regular.
Nesta passeio, você viajará pela parte oeste de Maiorca em um trem centenário e fará um passeio de barco até Sa Calobra , uma enseada no
sopé das montanhas. A partir da estação de Palma de Maiorca, no horário selecionado (10:10, 10:50 ou 12:15 horas), você irá para Soller a
bordo de um trem de madeira centenário em operação desde 1912. Durante a viagem de 1 Agora você pode admirar as paisagens oferecidas

pela Serra de Tramontana. A partir daqui você deve pegar um bonde que sai a cada 30 minutos e que o levará ao porto de Sóller através de um
belo vale. Você pode apreciar esta típica vila piscatória, uma das mais bonitas da ilha, caminhando por suas ruas estreitas à beira mar e, em
seguida (às 13:00 ou 15:00), você pegará o barco que o levará à enseada Sa Calobra, viajando por 1 hora por uma costa pontilhada de falésias
e cavernas. Após a travessia, você terá tempo livre para almoçar ou fazer um lanche em um dos restaurantes da enseada, apreciar a vista,
mergulhar nas águas azul turquesa de Sa Calobra ou até mesmo passar por um túnel para visitar o Torrent de Pareis, uma rota de caminhada
tão espetacular quanto complicada. Às 16h40, você pegará o barco de volta ao porto, onde entrará no bonde para retornar a Soller. Lá você
pode pegar o trem das 18h30 que o levará de volta à estação de Palma. Acomodação em Palma de Maiorca.
4° DIA: PASSEIO À MENORCA
Café da manhã no Hotel.
Saída para Tour regular de dia inteiro até a Ilha de Menorca. Cidadela, Monte Toro, Binibeca Vell e a magia de Menorca fazem deste passeio
que é o favorito de quem está pela primeira vez na ilha. Depois de buscá-lo no hotel, iremos para o porto de Alcudia, onde embarcaremos e
seguiremos em direção à ilha de Menorca. Quando chegarmos, entraremos no ônibus e começaremos a visita guiada à ilha. A primeira parada
será em Ciudadela, onde faremos um agradável passeio para conhecer a cidade. Desfrutaremos de passear pelas ruas e admirar o estilo
medieval da antiga capital de Menorca. Deixaremos Ciudadela no ônibus e continuaremos a rota até chegarmos a Binibeca Vell, uma pequena
cidade que o transportará a tempo. Para se ter uma ideia do que você encontrará, diremos que é a cidade mais fotografada de Menorca . Em
seguida, seguiremos para o centro da ilha para escalar o Monte Toro, o ponto mais alto de Menorca, localizado a 358 metros acima do nível do
mar. A partir daqui você pode obter vistas espetaculares da costa. A última parada da visita guiada será em Mahón, capital da ilha.
Aproveitaremos a oportunidade para chegar a um dos pontos de vista do centro da cidade, de onde podemos admirar vistas imbatíveis do maior
porto natural da Europa. Finalmente, retornaremos ao porto onde começamos com a visita guiada e subimos no barco para desfrutar de um
passeio agradável. Chegaremos ao porto de Alcudia após uma excursão pelo Mediterrâneo de aproximadamente duas horas. Novamente em
Mallorca, levaremos você de volta ao seu Hotel. Acomodação em Palma de Maiorca.
5° DIA: PASSEIO EM CATAMARÃ A ES TRENC & ES CARAGOL
Café da manhã no Hotel.
Saida para Tour regular de meio dia a Es Trenc e Es Caragol que são duas praias de sonho na costa sudeste de Maiorca. Com este passeio de
catamarã, você passará de enseada em enseada e poderá tomar banho em águas cristalinas. Um paraíso! Nos encontraremos no ponto de
encontro e embarcaremos em um catamarã, que nos levará ao longo da costa sudeste da ilha das Baleares. Atravessando as águas de
Maiorca, ancoraremos perto da costa e chegaremos à praia de Es Trenc, uma das mais bonitas da região.
Uma vez lá, deixaremos tempo livre para nadar no mar azul turquesa ou mergulhar com snorkel. Você pode ver que esta praia virgem se
estende por 2.640 metros e que algumas aves migratórias passam por ela e habitam diferentes espécies marinhas. Em seguida, continuaremos

até o próximo destino: praia Es Caragol ou praia Caracol. Para chegar lá, passaremos por Cape Salines, onde contemplaremos o pitoresco
farol. E agora, entraremos na praia Es Caragol, a dois quilômetros de Cape Salines e da qual você tem uma vista impressionante da ilha de
Cabrera. Em suas águas cristalinas, também faremos uma parada e teremos tempo para tomar um banho e desfrutar no convés de catamarã
enquanto saboreia uma deliciosa refeição em buffet. Depois de reabastecer as forças com os diferentes pratos de frango, salsichas, saladas e
sobremesas, voltaremos ao ponto de partida da excursão. Acomodação em Palma de Maiorca.
6° DIA: DIA LIVRE EM PALMA
Café da manhã no Hotel.
Aproveite o dia livre para relaxar na piscina, passear ao longo do passeio marítimo, ir à praia, fazer um cruzeiro, aula de cozinha, ou umas
últimas compras. Consulte-nos para mais sugestões de atividades que podem ser feitas na Ilha. Acomodação em Palma de Maiorca.
7° DIA: PALMA
Depois do café da manhã e check out, em horário a determinar, traslado privado para o aeroporto e fim dos nossos serviços.

Hospedagens
Nome: Hotel Mélia Palma Bay | Cidade: Palma de Maiorca - 4 Estrelas

Saídas e Preços
Saídas de Palma de Maiorca de 01 Abril à 31 Outubro de 2022

Temporada Média (De 01/04/2022 A 31/05/2022 & 01/09/2022 A 31/10/2022)
A partir de EUR 1.460 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de EUR 1.390 (valor do pacote por pessoa em acomodação tripla)
A partir de EUR 1.830 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)

Temporada Alta (De 01/06/2022 A 30/09/2022)
A partir de EUR 1.760 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de EUR 1.255 (valor do pacote por pessoa em acomodação tripla)
A partir de EUR 2.230 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)

Observações
Crianças até 02 anos: Free (máximo 01 criança em cama extra por quarto).
Crianças dos 03 aos 10 anos: 375.00 euros Net (máximo 01 criança em cama extra por quarto).

Fotos

