E DEPOIS DO COREARTE BARCELONA ...

SARAGOÇA, MADRI, SEGÓVIA E
ÁVILA
A partir desta janela aberta para o mundo que oferecemos
no Corearte, convidamos você a visitar mais cidades e
paisagens neste passeio cultural.
Nós convidamos você a continuar descobrindo!!!

DE DOMINGO A QUINTA-FEIRA (13 A 17
DE OUTUBRO)
Cinco dias, quatro noites e um concerto em Madri para
nos despedir do Festival Corearte.

Mais informações:
administrador@corearte.es

SARAGOÇA
e o Pilar
Sairemos do Hotel Montagut em Santa Susanna,
em direção à cidade de Madri, mas faremos uma
parada na cidade de Saragoça, que realizará nesse
final de semana a sua Fiesta Mayor. As Festas do
Pilar são as festividades da padroeiras da cidade,
que são celebradas em honra à Virgen del Pilar.
Em 1980 foram declaradas Festas de Interesse
Turístico Nacional.

MADRI
Cidade vital, acolhedora e
cosmopolita
A capital da Espanha oferece um ambiente
confortável e seguro, onde você pode desfrutar
de lazer, arte e aventura.
Por seu rico patrimônio artístico e natural, a sua
avançada rede de transportes, a sua excelente
cozinha e a paixão com que os madrilenos
desfrutam dia e noite dela, é considerada uma das
cidades mais atraentes do mundo.
Atrações como La Puerta de Alcalá, Las fuentes de
Cibeles o de Neptuno, os museus Reina Sofía, El
Prado y Tyssen entre outros, a Plaza Real, a
Catedral de la Almudena, o Palácio Real e seus
espaços verdes, como o Parque del Retiro, nos
esperam para desfrutarmos de tudo que esta bela
cidade preparou para nós.

SEGÓVIA
Em 1985, a UNESCO incluiu em sua lista de
Cidades Patrimoniais a cidade de Segóvia e seu
aqueduto romano. Razões não faltaram, porque a
beleza de seu enclave, seus arredores, seus
edifícios, árvores e ruas justificam esta decisão.
O Aqueduto de Segóvia é uma das obras mais
soberbas que os romanos deixaram espalhados
por todo o seu vasto império. É um símbolo
heráldico da cidade, juntamente com o leitão
assado.

ÁVILA
É a cidade onde a história e a arte, a
gastronomia, a celebração e o misticismo, a
cultura e a natureza se encontram. ÁVILA é
uma cidade medieval, das três culturas, do
Patrimônio Mundial, da Rede de Bairros
Judaicos.
Muralhas, casas, palácios, templos, conventos,
compõem o rico patrimônio artístico da cidade,
resultado de um enriquecedor passado
histórico conduzido pelas culturas que ali
viviam.

ITINERÁRIO
Domingo, 13 de outubro
Saímos depois do café da manhã, de ônibus, rumo
a Madri. Na metade do caminho pararemos em
Saragoça para visitar a Basílica del Pilar, na festa
da santa padroeira de Saragoça.
Chegaremos a Madri para jantar e descansar, para
recuperar nossas forças para visitar as cidades
que ainda temos que percorrer.

Segunda-feira, 14 de outubro
Visitaremos Madri, o Palacio Real, seus jardins, a
Catedral de Santa María Real de la Almudena, a
Plaza del Sol e sua área comercial, aproveitando
para almoçar em algum de seus restaurantes.
À tarde visitaremos o Museo del Prado, o mais
visitado da Espanha, com suas coleções
permanentes de Velázquez, Goya e El Bosco,
entre outros.
A proximidade do museu a Cibeles, a Puerta de
Alcalá ou o Parque del Retiro, asseguram um dia
intenso e incrivelmente produtivo.

Mais informações:
administrador@corearte.es

Terça-feira, 15 de outubro
Saímos muito cedo para Segóvia, onde
visitaremos o aqueduto e, quem se interessar,
poderá desfrutar do leitão assado.
À tarde iremos a Ávila, a cidade murada, para
fazer um tour por suas ruas e muralhas,
Patrimônio da Humanidade.

Quarta-feira, 16 de outubro
Desfrutaremos de Madri em nosso próprio ritmo,
o transporte nos deixará perto da praça principal,
para desfrutar das delícias do Mercado de San
Miguel, e nos encontraremos à tarde para o
concerto final.

Quinta-feira, 17 de outubro
Nos despediremos depois do café da manhã no
centro de Madri, para aproveitar as últimas horas
nessa grande cidade ou ir para o aeroporto pegar
o voo de volta para casa, ou continuar viajando
pela Europa.

INSCRIÇÕES

A inscrição inclui alojamento em hotel ***
(três estrelas), nas proximidades de Madri, com café
da manhã e ½ pensão e todo o transporte de ônibus
contratado, de domingo, 13, a quinta-feira, 17 de
outubro. Entrada para o Museo del Prado e passeio
turístico em Madri, concerto em Madri e equipe
durante todo o passeio.

Para grupo de 25 a 35 integrantes
Quarto
Quarto
Quarto
Quarto

Quádruplo 460 €
Triplo 490 €
Duplo 520 €
Individual 550 €

Para grupo de 36 a 55 integrantes
Quarto
Quarto
Quarto
Quarto

Quádruplo 415 €
Triplo 445 €
Duplo 475 €
Individual 505 €

Para grupo de 46 a 55 integrantes
Quarto
Quarto
Quarto
Quarto

Quádruplo 385 €
Triplo 410 €
Duplo 435 €
Individual 460 €

Para grupo de mais de 56
integrantes
Quarto
Quarto
Quarto
Quarto

Quádruplo 360 €
Triplo 380 €
Duplo 400 €
Individual 420 €

O valor da inscrição é por pessoa e em
Más información:
euros.
administrador@corearte.es

Mais informações:
administrador@corearte.es

