
 

Programa Terrestre Madrid e Rioja Alavesa 
Uma Experiência Especial de Vinhos e Arquitetura 

Vigência: 01 Abril a 31 Outubro 2019 
 

Dia 01 – Madrid 

Chegada dos passageiros no aeroporto de 

Madrid. Recepção e traslado ao hotel. 

Acomodação. 

 

Dia 02 – Madrid 

Café da manhã no hotel. Pela manhã saída 

para tour panorâmico de meio dia pela cidade 

de Madrid com acompanhamento de guia. Ao 

final de atividades retorno ao hotel e restante 

do dia livre para atividades independentes. 

Acomodação. 

 

Dia 03 – Madrid / Santo Domingo de la 

Calzada / Logroño 

Café da manhã no hotel. Em horário 

determinado partida desde Madrid até 

Logroño. Parada em rota em Santo Domingo 

de la Calzada para conhecer suas ruas 

medievais, declaradas Conjunto de interesse 

Histórico-Nacional e que abriga um valioso 

patrimônio histórico de grande valor. 

Continuação em direção a Logroño, capital de 

La Rioja. Os peregrinos do Caminho de 

Santiago entraram nesta cidade aconchegante 

pela ponte de pedra da qual, hoje em dia, pode-

se ter uma bela vista panorâmica da zona 

histórica. A rua do Laurel é uma das atrações 

de Logroño e onde iremos desfrutar de um 

almoço en restaurante local. Após almoço 

traslado ao hotel e restante do dia livre para 

atividades independentes. Acomodação. 
 

Dia 04 – Logroño / Elciego / Laguardia / 

Logroño 

Café da manhã no hotel. Partida para Elciego 

para visitarmos a famosa adega “Marqués de 

Riscal”, reconhecida pelo seu design do 

arquiteto Frank Ghery. Terminaremos a visita 

com degustação do vinho Rueda e um de 

reserva. Continuaremos a Laguardia onde 

visitaremos as vinícolas Viña Real, obra do 

arquiteto francês Philippe Mazière, autêntica 

alegoria ao mundo do vinho, com uma 

estrutura funcional de madeira e aço 

inoxidável que decora o Cerro de la Mesa. 

Degustaremos dois vinhos com um aperitivo 

típico da zona. Almoço em restaurante local 

com cozinha atual, na localidade de Páganos 

(Alava). Na parte da tarde poderá se visitar o 

centro temático do vinho “Villa Lucia” que 

admiravelmente recria a arquitetura popular 

das vinícolas e edifícios típicos da região 

(entrada não incluída). Restante do dia livre 

para atividades independentes. Acomodação 
 

Dia 05 – Logroño / Burgos / Madrid 

Café da manhã no hotel. Hoje visitaremos as 

adegas de Ysios, do arquiteto Santiago 

Calatrava. Uma peça única, singular e 

perfeitamente integrada no meio ambiente. A 

vista aérea desta fazenda possui a forma de 

um copo de vinho. Continuaremos nossa 

jornada em direção a Burgos que ergue 

orgulhosamente os prodigiosos pináculos 

góticos da sua catedral espalhados por belos 

monumentos e igrejas. Em frente a Catedral 

desfrutaremos de um contundente menu de 

Burgos em um restaurante típico. 

Continuaremos nossa viagem até Madrid. 

Chegada e acomodação. 
  

Dia 06 – Madrid 

Café da manhã no hotel. Em horário 

determinado traslado de partida para o 

aeroporto. Final de Serviços!!!! 



 
 

O Pacote Inclui: 
- Traslado desde o Aeroporto ao Hotel em Madrid 

em serviço privado (Veículo e Motorista).  

- Tour panorâmico de meio dia (04 horas) em 

serviço privado com guia em espanhol. 

- 05 noites de hospedagem em Hotéis Selecionados 

em Apartamentos Standard com café da manhã. 

- Transporte privado desde o dia 03 ao dia 06 do 

programa para as atividades do itinerário com 

motorista assistente (Máximo 8 horas Diurnas). 

-  1 almoço em Logroño (día 03) no Restaurante 

La Chula ou similar. 

- 1 almoço em Páganos (día 04) no Restaurante 

Héctor Oribe ou similar (fechado segundas e entre 

01-15 Jul). 

- 1 almoço em Burgos (día 05) no Restaurante 

Mesón del Cid ou similar (fechado aos domingos) 

- 3 visitas a adegas com degustações. 

- Traslado desde o Hotel ao Aeroporto de Madrid 

em serviço privado (Veículo e Motorista). 
 

O Pacote Não Inclui: 
- Tkts Aéreos Internacionais e taxas de embarque. 

- Entradas e atividades não mencionadas no 

itinerário e gorjetas locais. 

- Refeições e Bebidas não mencionadas no 

itinerário. 

- Despesas pessoais, maleteiros nos hotéis e 

excesso de bagagem. 

- Guia acompanhamento durante o percurso. 

 

Hotéis Previstos ou Similares: 
 

Madrid  

Mercure Madrid Plaza de Espana 
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1320-

mercure-madrid-plaza-de-

espana/index.shtml#section-services 

 

Logroño  

Mercure Carlton Rioja 
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-B1H5-mercure-

carlton-rioja/index.shtml 

 

Datas de Saídas 2019 
Saídas Diárias entre 01 Abril a 31 Outubro 2019. 
 

Valores de Pacote Terrestre Por 

Passageiro em Euros:  
 

Base Mínimo 02 Passageiros 

EUR 1.886,00 Por Passageiro para acomodação em 

Apartamento Duplo Standard. 

 

Base Mínimo 04 Passageiros 

EUR 1.427,00 Por Passageiro para acomodação em 

Apartamento Duplo Standard. 
 

Base Mínimo 06 Passageiros 

EUR 1.212,00 Por Passageiro para acomodação em 

Apartamento Duplo Standard. 
 

Suplemento para Acomodação em Single – EUR 

350,00 Por Passageiro 

 

Observações: 
- Reservas sujeitas a disponibilidades e tarifas 

sujeitas a variações sem aviso prévio.  

- Programa válido para o mínimo de 02 

passageiros viajando em conjunto. 

- A partir de 08 Passageiros favor solicitar tarifas. 

- Poderão haver suplementos para perídos de 

feiras, congressos, festas locais ou eventos 

especiais. 

- Os restaurantes e adegas previstos neste 

programa serão aqueles indicados ou similares. As 

reservas serão realizadas de acordo com a 

disponibilidade no momento da reservas e também 

dependendo do dia de descanso semanal de cada 

restaurante e adega. As opções serão oferecidas da 

forma mais semelhante possível quando esses 

restaurantes ou adegas não puderem ser 

reservados pelos motivos indicados. 

- Atividades sujeitas a alterações em razão de 

datas festivas e condições metereológicas. 
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