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1º DIA - TER (28/12/21) – SALVADOR/MADRID
Em horário determinado comparecimento ao Aeroporto Luis Eduardo 
Magalhães para embarque com destino a Madrid.

2º DIA - QUA (29/12/21) MADRID/VALÊNCIA
Chegada a Madrid, para embarque com destino a Valência, em 
horário determinado. Recepção e traslado ao hotel para acomodação. 
Restante do tempo livre para atividades independentes.

3º DIA - QUI (30/12/21) – VALÊNCIA/BENIDORM
Após café da manhã saída em direção a Benidorm (139km) cidade 
turística à beira-mar situada na costa leste da Espanha, parte da 
famosa região de Costa Blanca na província de Valência. O local era 
uma pequena vila de pescadores até os anos 1960, transformando-
se e agora em destino mediterrâneo de férias, muito famoso e 
procurado por sua vida noturna. Na chegada faremos um city tour 
panorâmico pelas principais atrações da cidade.

4º DIA - SEX (31/12/21) – BENIDORM
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. 
Aproveite para ir ao calçadão que dar acesso ás prais de Levante, 
Poniente e Mal Pas para desfrutar da atmosfera agitada com o 
acompanhamento de umas “copitas” e “tapas”, no melhor estilo 
espanhol sem esquecer que a noite lhe espera para com o glamuroso 
e festivo jantar de Reveillon. (Opcional)

5º DIA - SAB (01/01/22) – BENIDORM
Café da manhã da preguiça, para compensar a farra da noite anterior. 
Em seguida, saída para nosso costumeiro almoço do dia primeiro em 
um tradicional restaurante da cidade. Após o almoço faremos um 
“penaltur”, para quem ainda tiver pernas para isso, para rever pontos 
interessantes da cidade.

6º DIA - DOM (02/01/22) - BENIDORM/ ALICANTE/ MURCIA/
BENIDORM
Café da manhã no hotel. Logo cedo sairemos para Alicante que é 
uma cidadeportuária, também situada na Costa Blanca, no sudeste 
da Espanha, sendo a capital da província de mesmo nome.Sua parte 
antiga, o Bairro de La Santa Cruz, tem ruas estreitas, casas coloridas 
e uma vida noturna animada. A partir dela, um elevador (ou uma 
caminhada íngreme) leva até o medieval Castelo de Santa Bárbara, 
que fica no topo de uma colina com uma vista panorâmica da costa 
do Mediterrâneo. Daí, seguiremos viagem para Múrcia bela cidade 
espanhola localizada na província do mesmo nome. Murcia Destaca-
se por acolher muitos estudantes universitários, que dão um grande 
colorido à cidade. A Catedral é seu grande símbolo. Imponente 
construção em que predomina o estilo gótico. Sua construção foi 
iniciada em 1385 e só foi concluída em 1793. Durante a dominação 
moura ali funcionou a principal mesquita da cidade. A torre do sino, 
com 95 metros de altura, é a segunda mais alta da Espanha, apenas 
atrás de La Giralda, em Sevilha. Teremos City tour em Alicante e 
Murcia.No final do dia retorno ao Hotel em Benidorm. Restante do 
tempo livre para atividades independentes.

7º DIA - SEG (03/01/22) – BENIDORM/VALÊNCIA
Após café da manhã saída para a cidade de Valência. City tour 
panorâmico pelos principais pontos turísticos da cidade. Valência, a 
terceira maior cidade da Espanha é uma das que melhor simbolizam o 
país no século XXI, com seu idioma próprio: o valenciano. É a terra da 
paella valenciana, da Lonja de La Seda, Patrimônio da Humanidade, 
e de alguns dos mais espetaculares edifícios e parques criados pelo 
arquiteto Santiago Calatrava – um deles o Ciutad de les Artes i les 
Ciències, marco da parte moderna de Valência, construído sobre o 
leito do Rio Turia que contorna o centro da cidade.

ITINERÁRIO
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8º DIA - TER (04/01/22) – VALÊNCIA
Café da manhã no hotel. Dia Livre para atividades independentes. 
Sugerimos retornar e passear pelo centro histórico um dos lugares 
mais bonitos e famosos. Por lá, ficam importantes pontos turísticos, 
como a Catedral de Valência, que possui um estilo gótico, neoclássico 
e barroco. Um dos mercados mais interessantes da Espanha, o 
Mercado Central de Valência que tem um estilo modernista e é um 
programa muito rico gastronomicamente falando, sem esquecer uma 
caminhada pelos “Jardines del Turia” .

9º DIA - QUA (05/01/22) VALÊNCIA/BARCELONA
Após café da manhã no hotel. Hoje iremos para Barcelona que fica a 
350km de distância de Valencia, com paradas sequenciais. Será uma 
bela jornada para descortinamos essa encantadora Costa Espanhola. 
Chegada para acomodação no hotel.

10. DIA QUI (06/01/22) – BARCELONA
Café manhã no hotel. Saída para um tour panorâmico pela vibrante e 
alegre. Capital cosmopolita da região da Catalunha na Espanha que é 
conhecida pela sua arte e arquitetura. A fantástica igreja da Sagrada 
Família e outros monumentos modernistas projetados por Antoni 
Gaudí marcam a cidade, alem do bairro Judeu e dos impressionantes 
trabalhos Miro e Picasso.

11º DIA SEX (07/01/22) – BARCELONA
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. 
Aproveite para passear por Barcelona, a segunda maior cidade da 
Espanha, a orgulhosa capital da Calúnia e uma das mais fantásticas 
cidades da Europa. A principal obra e o ponto turístico mais famoso 

e incrível da cidade é a Catedral da Sagrada Família, uma igreja com 
uma grandeza incomparável pela enorme quantidade de detalhes 
e pelo tamanho de sua projeção ou ainda para conhecer o Parque 
Güell, o mais famoso de Barcelona e que proporciona aos milhões de 
turista que a visita todos os anos, uma das vistas mais bela da cidade, 
declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO em 
1964. Uma boa pedida também é subir até o Montjuic de teleférico. 
Conhecer o empreendimento Pueblos Españolles ou ainda fazer um 
passeio por Las Ramblas a rua mais visitada e famosa da cidade, 
além de ser ponto turístico e de encontro de muitos moradores. As 
Ramblas atraem vários artistas de rua. Aí está localizada a estátua de 
Cristóvão Colombo, datada de 1888, com mais de 50 metros de altura 
e apontando para a América. Atrações não vão faltar.

12º DIA - SAB (08/01/22) – BARCELONA/ SALVADOR
Café da manhã no hotel em horário determinado saída para o 
Aeroporto internacional de Barcelona com destino a Salvador via 
Madri.

Obrigado por viajar com a Lobotur.


