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Barcelona e Madri à sua maneira em trem 
7 dias e 6 noites 

 

 

 

 

Roteiro 

DIAS 

1 Apresentação no aeroporto internacional para embarque com destino a Barcelona. (Passagem aérea não incluída, consulte 

nossas excelentes tarifas). 

2 Barcelona Chegada e desembarque. Traslado ao hotel por conta própria (consulte opcionais). Os apartamentos estarão 

disponíveis a partir das 16h. Restante do dia livre. Hospedagem.  

3 Barcelona Sugestão do dia é utilizar o seu Hop On / Hop Off.  

Para visitar Barcelona no seu próprio ritmo e sem pressa, o ônibus turístico de dois andares é a sua opção! Você pode ir para cima 

e para baixo durante todo o dia com o mesmo bilhete e conhecer a história da cidade através de um confortável sistema de áudio 

com fones em 15 idiomas diferentes. Oferecemos um plano com todas as paradas ao longo do percurso, bem como descontos 

para diferentes estabelecimentos na cidade. Nossos novos ônibus são adaptados para pessoas com mobilidade reduzida e tem 

um teto elétrico em caso de chuva. Eles também têm uma assistente permanente a bordo. 

4 Barcelona Dia livre (consulte opcionais). 

5 Barcelona, Madri Os apartamentos estarão disponíveis até às 12h. Apresentação na estação de trem por conta própria com 

destino a Madri. Chegada em Madri, apresentação por conta própria no hotel. Os apartamentos estarão disponíveis à partir das 

16h. 

6 Madri Visite Madri no seu próprio ritmo e sem pressa: utilize o ônibus turístico de dois andares. Você pode ir para cima e para 

baixo durante todo o dia com o mesmo bilhete e conhecer a história da cidade através de um confortável sistema de áudio com 

fones em 15 idiomas diferentes. Oferecemos um plano com todas as paradas ao longo do percurso, bem como descontos para 

diferentes estabelecimentos na cidade. São oferecidas duas rotas, e é possível utilizar as duas durante toda a validade do bilhete. 

A freqüência das paradas, varia conforme a época do ano, entre 7 e 15 minutos e cada percurso leva cerca de 1h20.  

 

http://www.watanabetur.com.br/
mailto:CECILIA@WATANABETUR.COM.BR
mailto:RODRIGO@WATANABETUR.COM.BR


 

WWW.WATANABETUR.COM.BR 
CECILIA@WATANABETUR.COM.BR OU RODRIGO@WATANABETUR.COM.BR 

WATANABETUR – RUA VERGUEIRO, 2253 – SALA 1013 (11)3805-1930 / (11)5585-1485 

Rota 1 azul - Museu do Prado, Porta de Alcalá, bairro de Salamanca, Plaza de Colón, Plaza de 

Cibeles, Gran Vía, Plaza de España, Templo de Debod, Teatro Real, Palácio Real, Porta de 

Toledo, San Francisco el Grande, Catedral Almudena, Plaza Mayor, Porta do Sol, Círculo Bellas 

Artes, Museu Thyssen, Museu Rainha Sofia, Jardim Botânico e Museu do Prado.  

 

Rota 2 verde - Plaza Netuno, Plaza de Cibeles, Plaza de Colón, Museu de Esculturas, Museu de Ciências Naturais, Novos 

Ministérios, Santiago Bernabéu, CSI Científicas, Museu Lázaro Galdiano, Serrano, Museu Arqueológico, Porta de Alcalá, Alcalá, 

Porta do Sol, Plaza de las Cortes e Plaza Netuno.  

7 Madri Dia livre. Madri, capital da Espanha cidade viva e intensa. Grandes museus, hotéis incríveis, restaurantes maravilhosos, 

lojas lindas, descoladas e tem até Outlet! Arquitetura moderna, o verde dos parques, cidade cosmopolita, receptiva, animada à 

noite, baladas, várias coisas para aproveitar!  

Acrescente nossos opcionais abaixo e aproveite melhor a sua viagem. 

8 Madri Os apartamentos estarão disponíveis até as 12h. Traslado ao aeroporto por conta própria (consulte opcionais). 

 

Inclui 

Barcelona 3 noites de hospedagem no hotel escolhido; 

Madri 3 noites de hospedagem no hotel escolhido; 

Hop On / Hop Off Barcelona City Tour para 1 dia: Um ônibus de 2 andares com sistema de áudio com fones em 15 idiomas 

diferentes, para você conhecer Barcelona no seu próprio ritmo e sem pressa!  

Seguro de cancelamento Trip Protector de USD 2.000,00. 

Não Inclui 

Passagem aérea Brasil/ Barcelona / Brasil; 

Taxas de embarque, excesso de bagagens; 

Taxas governamentais ou locais cobradas pelos hotéis, parques, locais de visitação, etc.; 

Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas; 

Documentação pessoal (passaporte, vistos, vacinas, etc); 

Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, frigobar, gorjetas a guias, motoristas e garçons e etc.; 

Seguro assistência saúde/bagagem; 

Qualquer ítem não mencionado como incluído; 

Qualquer ítem mencionado como sugerido ou opcional . 

Opcional 

Passeios opcionais em Barcelona: Monteserrat com trem Cremallera, no PortAventura Park e no Ferrari Land, degustações 

de vinhos e espumantes, Sagrada Família com e sem Torres, visita guiada ao Park Güell, passeio de inteiro em Girona, 

Figueres e Dali.  

Passeios opcionais em Madri: Meio dia de city tour, meio dia de passeio em Toledo.  

Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar. 

Aumento de cobertura para seguro de cancelamento, Trip Protector.   

Observação 

Check-in nos hotéis a partir das 16:00 e check out as 12:00; 

É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses da data de embarque e duas folhas em branco lado a lado. 

Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos; valores sujeitos a alterações sem prévio 

aviso.  
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Importante 

Sugerimos contratar o seguro de viagem. 

Para embarque com menores: É obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças ou adolescentes, menores 

de 18 anos, os quais devem estar acompanhados dos pais (pai e mãe) ou de responsável legal, ou portar termo de autorização do 

Juizado de Menores, no caso de viagem com terceiros. (Artigo 82 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Nº 8069/90) . 

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos. 

Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485 

Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br 
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