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Perfil Itinerário                                     
 

1º Dia 

Saída da Escola pelas 06:00h. 

Viagem em direção à cidade de Madrid. 

Inicia-se a chegada a Madrid com uma visita panorâmica à cidade, ex.: Passeo de La 
Castellana, Gran Via, Plaza Castilla, Calle Princesa...
 
Após almoço livre, visita Porta do Sol, Callao, Plaza Mayor, Catedral de Almodena, Palácio 
Real, Opera, Arenal, Gran Via…
 
Jantar e alojamento no hotel. Noite livre.

 
 

2º Dia  
 

Depois do pequeno-almoço no hotel, co
 
Visita ao Museu do Prado e/ou
 
Continuação das visitas Estaçã
Passeo de La Castellana, Estádio Santiago Barnabeu, Gran Via, Plaza Castilla, Calle 
Princesa... Visita Porta do Sol, Callao, Plaza Mayor, Catedral de Almodena, Palácio Real, 
Opera, Arenal, Gran Via…  
 
Ao meio da tarde, inicio da viagem em direção a Portugal. 
 
Chegada à Escola ao início da noite.
 

 
 
 
 
 
**Esta proposta de itinerário pode ser alterado consoante os interesses de cada escola, estamos abertos a sugestões
elaborar um itinerário mais adaptado às reais necessidades de cada grupo**
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Preço por aluno (45 alunos + 3 p
 
 
Inclui: viagem em autocarro de turismo +
pequeno-almoço no hotel + jantar no hotel + visita ao Museu Reina Sophia e
todas as deslocações necessárias durante as visitas e enquadramento das mesmas.
 
Suplementos:  
 
- Apresentação da cidade por um guia oficial:……………….+  3 
 
 
OPORTUNIDADE PARA INCLUIR 

� Palácio Real 
� Museu Thyssen 
� Park Warner Bros (dependendo das datas de abertura)
� Estádio/Museu Real Madrid
� Museu da Cera 
� Templo Debode 
� Entre outros Museus e Monumentos de interesse…

         **Preço das entradas sob consulta**
 

Caso pretenda efetuar o aditamento ao seguro escola r
com a ESCOLÂNDIA, informamos os seguintes dados:
  
Suplemento: Seguro de Viagem (Fidelidade Companhia de Seguros 
  
Para efeitos de seguro de viagem é necessário o nome completo de 
nascimento. 
  
Para as saídas ao estrangeiro é necessário: 
- Autorização do Pai e/ou da Mãe para
- Cartão Europeu de saúde ou Modelo E111 (requerido na Segurança
- Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão
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prof. grátis): …………………………………..84,90

viagem em autocarro de turismo + alojamento em hotel ***/**** em quartos duplos e triplos + 
no hotel + jantar no hotel + visita ao Museu Reina Sophia e

odas as deslocações necessárias durante as visitas e enquadramento das mesmas.

Apresentação da cidade por um guia oficial:……………….+  3 € 

OPORTUNIDADE PARA INCLUIR ENTRADAS: 

(dependendo das datas de abertura)  
Estádio/Museu Real Madrid  

Entre outros Museus e Monumentos de interesse…  

**Preço das entradas sob consulta**  

Caso pretenda efetuar o aditamento ao seguro escola r, para as deslocações ao estrangeiro, 
com a ESCOLÂNDIA, informamos os seguintes dados:  

Suplemento: Seguro de Viagem (Fidelidade Companhia de Seguros S.A.):.........................3

Para efeitos de seguro de viagem é necessário o nome completo de cada segurado e a data de 

Para as saídas ao estrangeiro é necessário:  
da Mãe para participar na visita de estudo ao estrangeiro, para menores 18 anos

Cartão Europeu de saúde ou Modelo E111 (requerido na Segurança Social) 
Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão 

                                                                                                                          

rof. grátis): …………………………………..84,90 € 

alojamento em hotel ***/**** em quartos duplos e triplos +  
no hotel + jantar no hotel + visita ao Museu Reina Sophia e/ou Museu do Prado + 

odas as deslocações necessárias durante as visitas e enquadramento das mesmas. 

para as deslocações ao estrangeiro,  

S.A.):.........................3 ,95€ 

cada segurado e a data de 

, para menores 18 anos; 
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Conforme condições gerais da ESCOLÂNDIA, para formalizar a Visita de Estudo é necessário proceder ao 
pagamento de 10% de sinal sobre o valor total.  
  
- Modo de pagamento: 

• A formalização da reserva implica o pagamento de um sinal de 10% sobre o valor total, que em 
caso de desistência não é reembolsável.  

• Até 15 dias antes a viagem terá que ser efetuado pelo menos 50% do valor total da viagem, o 
restante pagamento terá que ser efetuado durante a última semana, antes do inicio da mesma. 

• O pagamento a 30 dias, carece de apreciação e implica um acréscimo de 5% sobre o valor em 
divida. 

  
Esperamos ir ao encontro das vossas reais necessidades, estamos à disposição para qualquer dúvida que 
considere pertinente. 
  
  
Ficamos aguardar resposta da vossa parte. 
 


