


Tour Best Andaluzia
Uma extraordinária experiência pelo coração da Andaluzia

Descubra esta fascinante região num Short-Break de 4 dias / 3 noites, pela movida Andaluza e pelo 

Salero Sevilhano.

Desde Lisboa iremos descobrir os recantos desta fascinante província, sua história, cultura e gastronomia.

Com passagem e visita em:

Puerto de Stª Maria, Arcos de La Frontera, Parque natural da serra de Grazalema e seus Pueblos Blancos, 

Setenil de las Bodegas, Ronda, Zahara de La Sierra, Ubrique, Sevilha e muito mais.



Dia 1:

Com saída de Lisboa, iniciaremos o nosso tour através da 

Rota de Cristóvão Colombo, com destino a Puerto de Stª 

Maria, passado por Aracena, Sevilha, Jerez de la 

Frontera, e  terminando o dia na sempre agradável 

localidade de Puerto de Stª Maria.

Jantar livre nas bodegas da cidade.



Dia 2:

Neste dia damos inicio a rota dos Pueblos Blancos, com a sua 

beleza e características únicas, inseridos na beleza paisagística 

do parque natural da serra de grazalema, assim como com as 

suas cidades e vilas históricas .

Chegada a Grazalema pela tarde, iremos jantar e desfrutar do 

típico ambiente de Montanha dos Pueblos Blancos



Dia 3:

Mais um dia repleto de 

aventura e visitas pelo 

melhor da Andaluzia.

com passagem na 

pitoresca Zahara de la 

Sierra, seguindo depois 

para a única Setenil de 

las Bodegas, Olvera e 

Sevilha.

Chegada á majestosa 

cidade  de Sevilha, para 

passeio e visita de final 

de dia, seguido de 

jantar livre pelas muitas 

bodegas de tapas 

características pelo seu 

Salero Sevilhano. 



Dia 4:

Com saída de Sevilha rumamos em direção a Portugal para 

finalizarmos o nosso fantástico short-break por terras 

Andaluzas.

Com passagem em Jabugo, Barrancos e Montemos o novo 

para almoço de despedida do tour.

Será uma manhã de fantásticas estradas ao longo do 

percurso, e de grande beleza.





Incluído :

3 Noites de alojamento e pequeno-

almoço.

Parking de hotel

Tour Leader em Moto.

Seguro Multiviagens.

T-shirt do Tour

Parking durante as visitas

Almoço de encerramento do tour

Track em GPX para o GPS com todo o 

percurso enviado por correio 

eletrónico.

Assistência na preparação de toda a 

documentação necessária para a 

viagem.

Suporte doc. ADV ADventure Tours

Programa

Termos & condições

Infos de Viagem

Check List

Apólice de seguro

Não Incluído:  

Combustível portagens ,almoços , 

jantares, bebidas as refeições , 

despesas de caracter pessoal , e 

outros que não estejam em inclui.

Participante em mota própria   

325.00€

Passageiro 325.00€

Participante em quarto Single  

425.00€

consulte a Politica de 

cancelamento e reembolso 

Valores sem Iva (23%) 

Tour Sujeito a um mínimo de 12 

participantes.  

Pagamentos em Visa, MB, MBWay, 

Paypal, transferência Bancaria.

Termos e Condições do tour, 

politica de Cancelamento e 

reembolso do tour.

Para informações gerais consulte o 

nosso site em:  

http://www.advadventuretours.com

/condicoes-gerais 

No ato da sua inscrição deve 

proceder ao pagamento de 30% do 

valor do tour, sendo que os 

restantes 70% podem ser liquidados 

em parcelas ou na totalidade até 8 

dias anterior á data de inicio do 

tour.  


