
* Programa preliminar sujeito a concretização em função do número de adesões 

 
INSTITUTO PEDRO HISPANO 

 

 
 

 

 
 

Madrid, a cidade administrativa, dos ministérios e das grandes avenidas. A capital espanhola é uma das cidades mais ricas e visitadas da 

Europa. Barcelona, cidade aberta ao mar, mundialmente conhecida pela sua arquitetura vanguardista, com múltiplos atrativos e uma 

intensa vida cultural. 

 

1.º DIA – IPH – SALAMANCA - MADRID  

Às 06h00 da manhã, partida da escola em direção a Madrid. Chegada e visita panorâmica à capital espanhola, com 

destaque para a Estação de Atocha, a Puerta de Alcalá, a Praça de Espanha, as Fontes de Neptuno e Cibeles, o 

Paseo de la Castellana, entre outros. Visita interior ao Museu do Prado. Jantar e alojamento em hotel 3*.  

 

2.º DIA – MADRID – BARCELONA  

Após o pequeno-almoço, partida para Barcelona. Chegada durante a tarde e visita panorâmica à capital da 

Catalunha: a Praça da Catalunha, Passeio da Grácia, com as famosas joias do modernismo, a Casa Milá, a Casa 

Batló. Destaque ainda para as Ramblas, a avenida mais famosa e animada da cidade e para o Bairro Gótico, assim 

chamado pelos seus inúmeros monumentos do séc. XIII a XV. Jantar e alojamento em hotel 3*.  

 

3.º DIA – BARCELONA  

Continuação das visitas com destaque para a visita interior à Sagrada Família, obra prima de Antoni Gaudí. Visita 

interior à Catedral de Barcelona e ao Camp Nou, o estádio de uma das melhores equipas de futebol espanholas. 

Destaque para Montjuic, a cidade olímpica, a praça de Espanha. Jantar e visita noturna à cidade. Alojamento.  

 

4.º DIA – BARCELONA – PORT AVENTURA/SALOU  
Saída em direção a Salou. Dia inteiramente dedicado ao parque temático Port Aventura, que o levará a uma 

fascinante viagem através de cinco mundos exóticos: Mediterrâneo, Polinésia, China, México e o Velho Oeste. Tudo 

isto com muita diversão à mistura!  

 

5.º DIA – SALOU – MADRID – IPH 

Após o pequeno-almoço, partida para Portugal. 

 
 

INCLUI: Circuito em autocarro de turismo; Alojamento e pequeno-almoço em hotéis 3*, em quartos múltiplos e alguns duplos; 

Meia Pensão e 4 jantares; Acompanhamento por guia turístico durante todo o circuito; Entrada no Museu do Prado, Catedral de 

Barcelona, Sagrada Família, Estádio Camp Nou e Port Aventura; Taxas hoteleiras, serviços e IVA; Seguro Multiviagens 

VICTORIA.  
 

EXCLUI: Bebidas às refeições (exceto água); Outras entradas em museus ou monumentos; Extras de caráter particular e tudo o 

que não estiver mencionado como incluído. 
 

VIAGEM DE ESTUDO – 4 a 8 de abril de 2020 


