
CADIZ (Espanha)  

CAD08 – TOUR PANORÂMICO | Duração: approx. 2 horas 

Dedes a Descoberta da América, Cádiz – a mais antiga cidade habitada da 
Europa – tem sido uma porta de entrada para o Novo Mundo, e uma ponte entre 
a Europa e África. O nosso tour de hoje vai permitir-nos vêer os melhores locais 
da cidade desde o conforto do nosso autocarro. Partindo do Porto começamos o 
nosso tour panorâmico pelo  Paseo Maritimo, com vista para o Oceano Atlântico. 
Continuamos a Viagem pelo centro da cidade, onde chegamos à Catedral onde 
faremos uma paragem para tirar fotografias e teremos tempo livre para explorar 
as ruas à volta da Catedral. Seguiremos depois para a Playa Caleta e o Castelo 
de Santa Catalina, erigido no Séc. XVII. Continuamos pelo Parque Alameda e 
pelo Parque Genovês, um dos mais bonitos desta bela cidade. Aqui pararemos 
novamente para fotografias antes de continuarmos para a Praça de Espanha, 
criada no início do Séc. XX. No regresso ao Porto passaremos pelo edifício do 
Município construído em dois períodos distintos; o edifício principal em estilo 
neoclássico data de 1799, e a segunda secção de 1861, que reflete o estilo 
arquitetónico da Velha Cadiz, num período de grande esplendor artístico. 

CAD07 – TOUR PEDESTRE DE CADIZ | Duração: approx. 2.5 horas 

Indiscutivelmente, a melhor forma de conhecer Cadiz é com um passeio a pé. 
Este tour guiado inicia-se junto ao Porto na famosa “Plaza de España” continuando 
pela “Plaza de la Mina”, pela fachada do Museu de Cádiz e pela “Calle Ancha” onde 
paramos para admirar os palácios do Século XIX. Passaremos de seguida pela 
linda Praça de “San Juan de Dios”, localizada junto ao mar e com a sua magnifica 
fonte de mármore. Continuamos o caminho até à Praça do Município e à Catedral 
para uma visita pelo exterior. Teremos então algum tempo livre para passear pela 
cidade até à hora de regresso ao navio. 
Nota: este tour inclui caminhadas em superfícies irregulares e não é apropriado 
para passageiros com dificuldades de mobilidade.

CAD04 – TOUR PANORÂMICO E SHOW DE FLAMENCO | Duração: 
approx. 3.5 horas  

Um espetacular tour panorâmico de Cádiz, a mais antiga cidade da Europa 
Ocidental, espera-nos neste dia, com passagem nas mais belas praças da cidade, 
os seus edifícios mais importantes e os monumentos históricos. A cidade tem 
também um antigo Teatro Romano, uma Torre de Vigia do Século XVIII e vestígios 
da antiga muralha que circundava a cidade velha. Vai ter possibilidade de visitar 
a Catedral de Cádiz, um edifício fascinante que mistura vários estilos arquitectó-
nicos, desde o barroco ao Rococo e elementos Neoclássicos que juntos formam 
uma mistura de beleza fascinante. Guardmaos o melhor para o fim, pois terá a 
possibilidade de assistir a um Show de Flamenco antes de regressar ao navio. Esta 
demonstração da tradicional dança Andalusa é a forma perfeita de terminar o 
nosso tour. 
Nota: em caso de celebrações religiosas o guia dará as informações sobre a 
Catedral na parte de fora. Os participantes irão visitar a catedral por sua conta. Os 
visitantes devem vestir roupa apropriada para visita a locais sagrados e religiosos. 
Este tour inclui uma caminhada de aproximadamente 80 minutos. Passageiros 
com mobilidade reduzida devem avaliar a sua condição física antes de reservar a 
excursão. Passageiros com algum tipo de intolerância alimentar devem informar o 
balcão das excursões no máximo até 48 horas antes da excursão.

CAD11 – SEVILHA | Duração: approx. 8 horas, almoço incluído 

Depois de deixarmos o Porto de Cádiz, uma viagem de 2 horas vai levar-nos a 
Sevilha e à nossa primeira paragem: a impressionante Catedral Gótica, a terceira 
maior igreja do Mundo. O nosso tour continua a pé pelo “Barrio de Santa Cruz”, 
o bairro Judeu de Sevilha, conhecido pelas suas pitorescas ruas estreitas e pelos 
pátios característicos da cidade. A nossa próxima paragem será no Alcazar, uma 
antiga Fortaleza Moura que foi no passado residência da Família Real Espanhola e 
é hoje Património Mundial da UNESCO. Por fim visitaremos o Parque Maria Luisa e 
a Praça de Espanha, com os seus maravilhosos pavilhões construídos para alber-
gar a Exposição Latino-Americana de 1929. Para garantir que terá força para todas 
estas visitas o nosso tour inclui um delicioso almoço num restaurante local. 
Nota: Se por alguma razão for impossível visitar o Alcazar ou a Catedral, estas visi-
tas serão substituídas pela Casa de Pilatos. O itinerário final será informado a bor-
do. Como este tour envolve caminhadas em ruas de relevo acidentado no Bairro 
de Santa Cruz e também devido aos muito degraus a subir e descer na Catedral, 
este tour não é indicado para passageiros com dificuldades de locomoção. Os 
visitantes devem vestir roupa apropriada para visitar locais sagrados e religiosos. 
Passageiros com algum tipo de intolerância alimentar devem avisar o balcão das 
excursões no máximo 48 horas antes do tour.

BARCELONA (Espanha) 
BCN02 – TOUR PANORÂMICO E COMPRAS | Duração: approx. 4.5 
horas 

A fabulosa cidade de Barcelona merece uma visita e este tour irá levar-nos aos 
pontos essenciais da cidade Condal. Após sairmos do Porto de Barcelona, o 

nosso tour começa por uma subida ao Monte Montjuich onde teremos uma 
vista panorâmica privilegiada sobre a cidade. Continuamos pelas ruas e praças 
da cidade onde teremos uma breve paragem para apreciar a Sagrada Familia, a 
famosa catedral inacabada, desenhada e idealizada por Gaudí. Teremos tempo 
para passer ma impressionante Catedral de Barcelona construída entre os séculos 
XIII e XV. Por fim seguiremos para a Praça da Catalunha onde faremos uma 
paragem para compras nas inúmeras lojas das redondezas. Se por alguma razão 
não for possível parar na Praça da Catalunha iremos então até à Porta del Àngel. 
Nota: nos dias feriados ou nas tardes de Domingo a paragem de compras será 
efectuada na zona das Ramblas. Devido a restrições com o tráfego automóvel na 
zona da Sagrada Família, o autocarro irá parar a cerca de 10 minutos do local. 

BCN57 – O MELHOR DE BARCELONA & PUEBLO ESPAÑOL | Dura-
ção: approx. 4.5 horas 

Tire algum tempo para descobrir a linda cidade de Barcelona neste tour. A nossa 
experiência inicia-se na espetacular Catedral da Cruz Sagrada e Sta. Eiulália, 
cuja construção se iniciou no século XIII e estendeu-se até ao século XV. A 
Catedral está situada no pitoresco bairro Gótico, o centro medieval da cidade, 
praticamente intacto. O autocarro passará também pelos «mais famosos edifícios 
desenhados por Gaudí, a casa Batlló, a Casa Milà e a extraordinária Sagrada 
Família. No final do nosso tour iremos até ao Publo Español, uma vila tradicional 
construída com o propósito de mostrar ao visitante as diferentes arquiteturas de 
Espanha. Como o Pueblo Español é no Monte de Montjuic pararemos ainda para 
ter uma vista panorâmica sobre a cidade antes de regressarmos ao navio.  
Nota: Se a Catedral estiver encerrada por algum evento especial, a visita será 
feita pelo exterior. Os visitants devem vestir roupa apropriada para visitas a 
locais sagrados e religiosos. Este tour não é recomendado para passageiros com 
mobilidade reduzida. Devido a restrições de tráfego automóvel perto da Sagrada 
Familia, o autocarro ficará estacionado a cerca de 10 minutos da Catedral.  

BCN37 – PANORÂMICA DE BARCELONA, MONTSERRAT & PROVA 
DE VINHOS | Duração: approx. 7 horas, almoço não incluído 

Celebrada em todo o Mundo pela sua fabulosa arquitetura, exploraremos a 
cidade de Barcelona enquanto o autocarro nos guia pelas ruas desta cidade, 
numa experiência Catalã que irá durar o dia inteiro. Passaremos pelo  Passeig de 
Gràcia, uma das avenidas mais emblemáticas de Barcelona, passando igualmente 
pela obra prima inacabada de gaudí, a Sagrada Família. Deixando para trás esta 
maravilhosa basilica continuamos para outro local absolutamente inspirador: as 
irregulares montanhas de arenito de Montserrat, e a abadia de Santa Maria de 
Montserrat, um impressionante conjunto de edifícios religiosos com umas vistas 
fabulosas sobre o vale. Montserrat é um local de peregrinação Católico, assim 
como um popular local de retiro religioso, e na sua Catedral pode apreciar o 
interior ricamente decorado assim como a Virgem Negra. Teremos tempo para 
visitor e almoçar (almoço não inlcuído) antes de continuar a nossa Viagem até à 
Vila de Sant Sadurni e as Adegas Vilarnau. Aqui teremos a possibilidade de ver 
como se faz o vinho, assim como o famoso vinho espumante. No final da visita 
teremos ainda a oportunidade de fazer uma prova de vinhos. Regressaremos de 
uma forma mais relaxada até ao nosso navio ao final do dia. 
Nota: O Guia irá fornecer explicações no exterior do Mosteiro; os visitantes irão 
posteriormente visitor o interior de uma forma livre. É necessário o uso de roupa 
adequada a visitas de locais religiosos.. Esta excursão não é recomendada para 
passageiros com dificuldades de locomoção. Passageiros com qualquer tipo de 
intolerância alimentar devem comunicar ao balcão de excursões do navio até 48 
horas antes da excursão. O almoço não está incluído no preço da excursão. Esta 
excursão inclui uma Viagem de aproximadamente 30 minutos para cada lado em 
estrad de montanha sinuosa. A visita à adega poderá ter que ser efetuada na parte 
da manhã por questões logísticas.  

BCN45 – EXPERIÊNCIA GAUDI | Duração: approx. 4 horas 

Não perca a hipótese de se submergir no facinante Mundo do arquitecto mais 
Famoso de Espanha, o mundialmente famosos Antoni Gaudí. Depois de sair do 
porto, começamos por descer o maravilhoso Passeig de Gràcia onde passa-
mos pela Casa Batlló, um fantástico edifício coberto por milhares de pequenos 
azulejos. Logo de seguida está a Casa Milà, um edificio Património Mundia da 
UNESCO. Continuamos pelo Park Güell, um complex de jardins e um dos locais 
mais visitados de Barcelona devido aos seus extraordinários edifícios, mosaicos 
espectaculares e os famosos bancos cobertos de azulejos. A excursão inclui ainda 
uma visita ao interior da obra-prima inacabada do arquitecto, a famosa Catedral 
Neo-Gótica, a Sagrada Familia. A excuraõ termina com uma Viagem panorâmica 
de volta ao navio. 
Nota: Passageiros com cadeira de rodas são bem vindos nesta excursão, mas 
tem que ter em atenção que inclui longos períodos de caminhada, logo devem 
ser acompanhados de alguém que possa ajudar a entrar e sair do autocarro pois 
o mesmo não tem nem rampa nem elevador, e a cadeira de rodas tem de ser 
totalmente dobrável. O Park Güell não é totalmente acessível a passageiros com 
cadeira de rodas: existem algumas escadarias e degraus na zona do Dragão, zona 
essa que não é acessível a cadeira de rodas. PAssageiros com mobilidade redu-
zida são aconselhados a avaliar o seu nível pessoal de resistência física. A visita à 
Sagrada Família dura aproximadamente 30 minutos. Por favor note que outros 30 
minutos serão necessários para se passar o controle de segurança no monumen-
to. Como a entrada na Sagrada Familia é regulada e tem horários pré-determina-
dos, recon«mendamos a todos os passageiros que sejam absolutamente pontuais 
nos pontos de encontro ao longo da excursão. Qualquer atraso nos vários pontos 
da excursão poderá resultar em menos tempo livre para visitar a Sagrada Familia. 



Devido a restrições de trânsito em volta da Sagrada Familia, o autocarro irá parar 
perto do monumento e os participamntes terão de caminhar cerca de 10 minutos 
até chegar à Catedral. Os passageiros devem vestir roupa apropriada para entrar 
em locais religiosos. Sugerimos o uso de calçado confortável.  Bilhetes incluídos 
nesta excursão: Parrk Güell e Sagrada Família. 

MALAGA (Espanha) 
TOUR DE ORIENTAÇÃO E CAMINHADA EM MALAGA | Duração: 
approx. 2 horas

Saia do navio e familiarize-se com a cidade de Málaga neste pequeno mais 
intense tour de orientação. Começamos com uma visita panorâmica da cidade, 
no conforto do nosso autocarro, incluindo o mercado de Ataranzanas e a Praça de 
Touros. No cimo do Monte Gibralfaro Podemos preciar as maravilhosas vistas da 
cidade e do Mediterrâneo, assim como a maravilhosa arquitectura da Alcazaba, 
um palácio fortificado e ta mbém do Castelo do Gibralfaro. De sguida acompanha-
mos o nosso guia numa caminhada pelo centro da cidade onde passaremos pela 
casa onde nasceu Picasso, pelas ruínas do teatro Romano e pela Catedral barroca, 
antes de regressarmos ao navio. 
Nota: Para esta excursão é necessário que os participantes estejam em boa condi-
ção física. Esta excursão tem vários declives e degraus, incluíndo uma subida de 
130 metros. Recomenda-se o uso de roupa fresca e calçado confortável, assim 
como de protetor solar e água. 

MAL01 – CITY TOUR | Duração: approx. 4.5 horas 

Situada no Sul de Espanha, na Costa Mediterrânica, a cidade de Málaga não é 
apenas conhecida pelas suas praias e vida noturna; a cidade é uma das mais 
antigas do Mundo e o local de nascimento de Pablo Picasso. A nossa excursão de 
meio-dia começa pelo centro da cidade, passando pela Alameda Principal – uma 
enorme avenida flanqueada por frondosas árvores. Visitaremos a Catedral que 
data do Sec. XVI, e que é um dos exemplos mais icónicos da arquitectura renas-
centista Andaluza, assim como o Castelo de Gibralfaro. 
Nota: Os participantes nesta excursão deverão vestir roupas apropriadas a 
visitas a locais religiosos. Se a Catedral estiver encerrada a visita à mesma será 
feita apenas pelo exterior. Esta excursão implica uma quantidade moderada de 
caminhadas, pelo que os participantes devem avaliar a sua condição física antes 
de reservar a excursão.  

GRANADA | Duração: approx. 8.5 horas (almoço não incluído)

Descubra Granada, uma das mais bonitas cidades de Espanha. A excursão 
começa com uma Viagem de 2,5 horas desde Málaga até ao Miradouro de San 
Cristobal, onde a nossa exploração terá início. Siga o guia pelos mais famoso 
e emblemático bairro de Granada , o ALBAICIN,  que é na verdade o berço da 
cidade e onde ainda hoje conseguimos reconhecer a tradição Muçulmana de Gra-
nada. Este bairro foi declarado Património da Humanidade da UNESCO. Irá gostar 
de passear pelas ruelas do bairro de onde consegue ver belas vistas do Alhambra 
que emerge majestosamente nas colina em frente. No final da visita terá tempo 
livre para almoçar e provar as tapas locais num dos muitos bares da cidade, antes 
de regressar ao navio. 

EXCURSÃO A RONDA | Duração: approx. 8 horas  
(almoço não incluído) 

Ronda está a cerca de 90 Km de Málaga, através da auto-estrada da Costa del 
Sol. Ronda é uma das mais características cidade da Andaluzia, não apenas pela 
influência árabe constantemente presente nas suas ruas, mas também por todo o 
legado cultural da cidade. A cidade está localizada 730 metros acima do nível do 
mar e tem um desfiladeiro que divide a cidade em dois. Após a chegada à cidade 
o primeiro ponto de visita será o Portão Almocavar, uma estrutura árabe do século 
XIII.  Continuamos a nossa visita a pé pela Praça de Touros, datada dos tempos 
dos Reis Católicos e que é considerada uma das mais importantes Praças de 
Touros do país. Da Praça de Touros seguimos até ao miradouro de onde podemos 
apreciar o magnifico Desfiladeiro do Tejo e os jardins da Alameda. Passaremos de 
margem pela Ponte Nova que no passado era uma prisão e que é hoje um dos 
símbolos da cidade. 
Nota: esta excursão inclui caminhadas moderadas. Recomenda-se que passagei-
ros com dificuldades de mobilidade avaliam a sua forma física antes de reservar 
esta excursão. Recomenda-se o uso de roupas leves, sapatos conformtáveis e 
protetor solar. Esta excursão inclui visitas externas aos monumentos.  

 

TANGER (Morocco)  
TGR03 – CAP SPARTEL & AS GRUTAS DE HERCULES | Duração: 
approx. 4 horas

 

Desfrute de algumas horas for a do navio à descoberta dos melhores locais de 
Tânger, nesta excursão de meio-dia que se inicia com uma pequena viagem 
de autocarro até ao Cap Spartel, a nossa primeira paragem. Situado um pouco 
a Oeste de Tânger a uma altura de 300 metros, o promontório do Cap Spartel 
oferece-nos extraordinárias vistas para o Estreito de Gibraltar, a ligação entre o 
Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Terá tempo para tirar algumas fotos antes 
de prosseguir a viagem até ás Grutas de Hércules. Reza a lenda que Hercules 
descansou nestas grutas depois de ter separado Gibraltar de África. Após a visita 
prosseguiremos até um hotel onde teremos à nossa espera um ligeiro refresco. 
Uma das pérolas da cidade é o nosso próximo ponto de visita, a famosa Kasbah 
que remonta ao século V A.C. Aqui será guiado pelas ruas e becos do mercado, 
aproveitando ainda para conhecer os Mercados da Fruta e vegetais, assim como 
uma visita a uma Farmácia Berbere onde irá ser apresentado aos produtos locais 
utilizados no dia-a-dia. Uma pequena Viagem de autocarro até ao nosso navio é o 
final desta excursão.  

TGR02 – TÉTOUAN: A PÉROLA BRANCA DE MARROCOS | Duração: 
approx. 5 horas 

Protegida ao Sul e Oeste pelos picos do maginifico Rif e situada num vale de la-
ranjais, anêndoeiras e Romãs, a bela cidade de Tetouan foi fundada em 1307 como 
uma Fortaleza de defesa military em resposta à invasão Portuguesa de Ceuta. 
Sairemos do Porto para uma curta Viagem até Tetouan onde começaremos por 
esticar as pernas com uma caminhada pela pitoresca Medina e os coloridos souks, 
onde terá oportunidade de fazer algumas compras. Iremos também ao Centro 
Bab Akla School para descobrirmos mais sobre o artesanato Marroquino. Neste 
centro cultural teremos algum tempo livre para visitor e fazer algumas compras.
Por fim assistitremos a um espectáculo tradicional onde seremos presenteados 
com uma bebida tradicional. Regressamos no fim do espectáculo ao nosso navio. 

Religiões de Marrocos | Duração: approx. 3,30 horas 

Partimos do Porto para uma curta Viagem até à magnífica Igreja de santo André, 
uma igreja de estilo Mourisco, erigida em 1890 numa zona oferecida pelo Sultão 
Hassan à Rainha Vitória de Inglaterra. O interior desta Igreja Anglicana está 
decorada no estilo Fassi, com preces em árabe por cima do altar. O extraordinário 
telhado da igreja é feito com milhares de peças de madeira de cedro e a capelan a 
zona leste da igreja tem gravações de textos do Corão, reminiscências de quando 
a capela era um minarete de uma mesquita que aí existia. Segundo sabemos é 
a única igreja católica no Mundo com versos do Corão escritos na parede. Um 
autêntico tribute ás relações entre Cristão e Muçulmanos, esta igreja é também 
um cemitério de soldados Americanos. Seguimos para a Mesquita no bairro da 
Kasbah, sem dúvida uma das mais bonitas na Medina de Tânger. Esta mesquita 
destaca-se por ser a mais antiga da cidade, com um minarete octagonal único e 
um espectacular tecto castanho. Passamos depois à Sinagoga Moshe Nahon, uma 
das mais belas de Marrocos. Contruída one of the most beautiful synagogues in 
Morocco. Constructed during the 19th century by its namesake, a prominent edu-
cator and scholar from an influential Jewish family in Tangier, the synagogue is ela-
borately decorated in an Andalusian style, and its carved, stucco walls decorated 
with a repeating motif featuring ornamental embedded columns, tri -lobe arches, 
and Arabesques with floral and geometric motifs. Following your visit, proceed 
on - foot for refreshments at the Continental Hotel. At the conclusion of your tour, 
re-board your coach and commence the short drive back to the pier. 
Note: this tour is not suitable for guests using a wheelchair    

City Tour de Tânger e Show FANTASIA | Duração: approx. 
4 horas

Situado na ponta Norte de Marrocos no Estreito de Gibraltar, Tânger é uma 
cidade cheia de vida, com um toque de mistério exótico, cores exuberantes e 
uma população amistosa. Desenhado para lhe mostrar o máximo desta excitante 
cidade, o tour de meio-dia começa com um passeio ao longo da Corniche, 
em caminho para a zona mais afastada da cidade. Pararmos para fotos no Cap 
Spartel, um fascinante promontório onde o Mediterrâneo se junta ao Atlântico, 
antes de chegarmos às Grutas de Hercules. Reza a lenda que Hercules repousou 
nestas grutas depois de separar Gibraltar de África. Seguimos para a Kasbah onde 
a nossa experiência Marroquina termina com um passeio a pé pelas estreitas ruas 
da Medina. Nesta zona terá tempo livre para visitar as lojas ou ir com o seu guia 
até uma autêntica farmácia Berbere.  
Nota: este tour não é aconselhável para pessoas com cadeira de rodas.  



PORTO TOUR CODE EXCURSÃO PREÇO

ADT CHLD

CADIZ

CAD08 TOUR PANORÂMICO 30 € 25 €

CAD07 TOUR PEDESTRE 40 € 32 €

CAD04 TOUR PANORÂMICO E SHOW DE FLAMENCO 80 € 62 €

CAD11 SEVILHA 125 € 95 €

BARCELONA

BCN02 TOUR PANORÂMICO E COMPRAS 45 € 35 €

BCN57 O MELHOR DE BARCELONA E PUEBLO ESPAÑOL 55 € 45 €

BCN37 O MELHOR DE BARCELONA, MONTSERRAT E PROVA DE VINHOS 65 € 49 €

BCN45 EXPERIÊNCIA GAUDI 82 € 65 €

MALAGA

AD-HOC TOUR DE ORIENTÇÃO E CAMINHADA EM MÁLAGA 45 € 35 €

MAL01 CITY TOUR DE MÁLAGA 55 € 42 €

AD-HOC TOUR DE ORIENTAÇÃO DE GRANADA 65 € 49 €

AD-HOC TOUR DE ORIENTAÇÃO DE RONDA 59 € 49 €

TANGIER

TGR03 CAP SPARTEL E TOUR PEDESTRE 69 € 49 €

TGR02 TETOUAN: A PÉROLA BRANCA DE MARROCOS 79 € 49 €

AD-HOC RELIGIÕES DE MARROCOS 65 € 49 €

AD-HOC TOUR PANORÂMICO E SHOW FANTASIA 72 € 55 €

                                       PACOTE EXCLUSIVO ADT CHLD

CAD07 TOUR PEDESTRE

125 € 99 €BCN57 O MELHOR DE BARCELONA E PUEBLO ESPAÑOL

MALO1 CITY TOUR DE MÁLAGA


