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REAL MADRID-BARCELONA

A dupla Neymar e Lionel Messi já tem data 
marcada em Madri para enfrentar o Real 
Madrid do português Cristiano Ronaldo.

Jogadores mais badalados do 
Barcelona no momento, Neymar e 
Messi entrarão em campo contra 
Cristiano no dia 23 de março, em 
confronto válido pela 29ª rodada do 
segundo turno da liga espanhola.



SANTIAGO BERNABEU 

O Santiago Bermabeu, casa do Real 
Madrid, é sem dúvida um dos estádios 

mais emblemáticos do futebol mundial. 
Inaugurado em 1947, o estádio foi 
declarado pela FIFA estádio 5 estrelas.

Para todos os melhores jogadores do 
mundo é sempre um grande momento 
jogar neste estádio com muita 
história e que pode receber até 85 mil 
torcedores.



MADRID

 Madrid é uma das maiores capitais 
da Europa, moderna e cheia de 

possibilidades para seus visitantes, 
mas sem abandonar a aura 

tradicional, cultural e histórica 
de mais de dez séculos de 

existência.

Aproveite para desfrutar de 
uma fabulosa refeição num 
tablao, onde se podem ver 

espectaculares actuações de 
flamenco e conhecer lugares 
fantásticos como o Parque do 
Retiro com seus 130 hectares, 
o Parque de la Montaña, onde 
se encontra o autêntico templo 

egípcio de Debod, e também o 
Palácio Real, passando pela Plaza de 
España até chegar à Plaza de Oriente.



HOTEL AMARAL***

Este hotel construído recentemente está 
localizado no centro da área comercial e 

financeira de Madrid. Oferece bom espaço, 
quartos bem equipados e uma localização 
conveniente. O Estádio de Futebol 
Santiago Bernabeu está a menos de 1km 
do hotel. 

A propriedade fica em uma zona 
tranqüila e dispõe de ótimas conexões 
de transportes por perto que permitem 
explorar a cidade de Madrid. Existe 
uma estação de metrô próxima, 
oferecendo um acesso fácil a toda a 

capital espanhola e zonas envolventes.



  
ROTEIRO SUGERIDO

20 de março - quinta-feira

Embarque com destino à Madri. Chegada em Madri e traslado para o hotel. 
Check in em horário apropriado.

21 de março - sexta-feira

Visita do estádio a tarde.

22 de março - sábado

Dia livre.

 23 de março - domingo 

Dia do jogo. Assista ao jogo entre Real Madri e Barcelona no estádio Santiago 
Bernabeu! 



 
ROTEIRO SUGERIDO

24 de março - segunda-feira

Dia livre.

25 de março - terça-feira

Em horário apropriado transfer para o aeroporto e embarque para Brasil. 
Noite a bordo.

26 de março - quarta-feira

Chegada no Brasil.



INCLUI

• Passagem aérea Guarulhos/Madri/
Guarulhos na classe econômica;

• Taxas de embarque;

• Hospedagem por 05 noites em Madri 
no hotel Amaral com café da manhã;

• Transfer aeroporto/hotel/aeroporto;

• Visita do estádio;

• Ingresso para o jogo no setor 
escolhido;

• Seguro Viagem e bagagem;

•Guia com informações e dicas sobre o 
evento;

• Assistência Fanato 24 horas (telefone)  
          



 NÃO INCLUI
• Despesas pessoais;

• Qualquer item não mencionado como incluido.



               
  INFORMAÇÕES AÉREAS

Cia aérea: Air Europa & GOL

Data Saída     Chegada 

20/03 Guarulhos: 00h25   Madri: 14h35

  

25/03      Madri: 15h00                   Salvador: 20h22

26/03      Salvador: 03h29                   Guarulhos: 05h55



               
  VALORES DO PROGRAMA EM EURO

Por pessoa em 
quarto duplo

Considerando ingresso categoria 5 
atrás do gol alto  € 1.540

Considerando ingresso categoria 4 
atrás do gol / 1°-3° anel  € 1.578

Considerando ingresso categoria 3 
grandstand lateral 4° anel  € 1.657 

Considerando ingresso categoria 2 
grandstand lateral / 1°-3° anel  € 1.789 

Considerando ingresso categoria 1 
lateral central  € 2.164 

Considerando ingresso VIP 409 € 2.653

Formas de pagamento:
Em até 5 vezes sem juros nos cartões de crédito Visa, Master, Dinners e Amex.

Nenhuma reserva foi efetuada. Valores e disponibilidade sujeitos à alterações sem prévio aviso. 
O valor em reais é calculado de acordo com a cotação do Euro no dia da compra.

É necessário passaporte com 6 meses de válidade e 3 páginas em branco. 
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