
 
 

 
Espanha 10 Dias – 9noit es 
 
Preparamos uma propost a especial  para um grupo int eressado em arquit et ura como segue:  
 
 
Alojamento 

 
 

• 3 noit es em Barcelona 
• 2 noit es em Valência 
• 2 noit es em Madri 
• 2 noit es em Bilbao 
• País:  Espanha 
• Ano 2012 
• 30pax 
• 15 quart os duplos 

 
 
Hotel Catalonia Park Güell 3*  
 
 

 Endereço:  Passeig Mare De Déu Del Col l ,  10,  Barcelona.  Muit o pert o do famoso parque 
Güel l desenhado pelo arqui t et o Gaudi .  Bem comunicado com o cent ro.  

 

 
 

 Web:  www.hot eles-cat alonia.com 
 
 

   
 
 
 
Hotel Beatriz Rey Don Jaime 4* 
 

 Dirección:  Avenida de Baleares,  2,  Valencia.  Frent e a famosa Cidade das Art es e das 
Ciências de Valência.  

 



 
 

 
 

 Web:  www.beat rizhot eles.com 
 

    
 
 
Hotel Rafael Ventas 4* 
 

 Endereço:  Calle de Alcalá 269,  Madrid.  Umas 6 paradas de met ro do cent ro t uríst ico 
da cidade.  

 

 
 

 Web:  www.rafaelhot eles.com 
 

   
  
Hotel Barceló Avenida 4* 
 

 Endereço:  Avenida Zumalacárregui,  40,  Bi lbao.  2 paradas de met rô para chegar ao 
museu Guggenheim.  

 



 
 

 
 

 Web:  www.barcelo.com 
 

   
 
 
Arquitetura espanhola 

Devido à amplitude temporal e geográfica que tem a história da Espanha, a arquitetura 

espanhola teve múltiplas fontes de influências e manifestações. 

Mesmo antes dos povos que puderam escrever suas histórias, antes mesmo das fontes 

romanas existiam na Península Ibérica vestígios de formas arquitetônicas comparáveis a 

outros exemplos das culturas mediterrâneas e semelhantes aos do norte europeu. 

Um autêntico desenvolvimento ocorreu com a chegada dos romanos, que deixaram ali alguns 

de seus monumentos mais impressionantes, na Hispânia. A invasão dos visigodos implica uma 

profunda decadência em relação às técnicas romanas, mas também no aporte de técnicas 

construtivas mais austeras, de cunho religioso, assim como ocorreu no resto do antigo 

império. A invasão muçulmana no ano 711 traz uma mudança radical nos oito séculos 

seguintes e levou a grandes avanços na cultura, incluindo a arquitetura. Córdoba, capital da 

dinastia Omíada e Granada, da Nasrida, foram centros culturais de extraordinária 

importância. 

Os reinos cristãos surgiram gradualmente e desenvolveram estilos próprios, inicialmente 

isolados das outras influências européias e mais tarde integrados nas grandes correntes 

arquitetônicas européias românica e gótica, as quais chegaram a alcançar um auge 

extraordinário, com numerosas mostras religiosas e civis ao longo de todo o território. 

Simultaneamente se desenvolveu o estilo mudejar, dos séculos XII ao XVII, que se 

caracterizou por uma mescla de correntes culturais: a herança estrutural européia com a 

decoração árabe. 

Já no final do século XV, e antes de influenciar a América Latina com a arquitetura colonial, 

a Espanha experimentou a arquitetura renascentista, desenvolvida principalmente por 

arquitetos locais (Pedro Machuca, Juan de Herrera, Andrés de Vandelvira). O barroco 

espanhol caracteriza-se sobretudo pelo exuberante churrigueresco e se distinguiu das 

influências internacionais posteriores. O estilo colonial, que se manteve durante séculos, 



 
 

ainda tem uma grande influência na América Latina. O neoclassicismo teve seu ápice no 

trabalho de Juan de Villanueva e seus discípulos. 

O século XIX teve duas facetas: o esforço na engenharia para alcançar uma nova linguagem e 

melhoras estruturais com ferro e vidro como principais materiais, e a corrente acadêmica 

que primeiro focou no historicismo e no ecleticismo, e mais tarde nos regionalismos. A 

entrada do modernismo nas correntes acadêmicas produziu figuras como Antoni Gaudí na 

arquitetura do século XX. O estilo internacional foi liderado por grupos como o GATEPAC. 

A Espanha sofre uma verdadeira revolução técnica dentro da arquitetura contemporânea e os 

arquitetos espanhóis como Rafael Moneo, Santiago Calatrava e Ricardo Bofill têm se 

transformado em referências internacionais. 

Pela relevância artística de muitas das estruturas arquitetônicas da Espanha, incluindo 

partes inteiras de cidades, elas têm sido designadas Patrimônio Mundial. O país ocupa o 

segundo lugar em número de lugares declarados Patrimônio Mundial pela UNESCO, superado 

somente pela Itália. 

 

Arquitetos e engenheiros espanhóis famosos do século XX 

• Antoni Gaudí (1852-1926)  

• Lluís Domènech i Montaner (1850-1923)  
• Secundino Zuazo (1887-1971)  
• Antonio Palacios (1874-1945)  

• Casto Fernández-Shaw (1896-1978)  
• Eduardo Torroja (1899-1961)  
• Josep Lluís Sert (1902-1983)  
• Josep Antoni Coderch (1913-1984)  

• Luis Gutiérrez Soto (1890-1977)  
• Alejandro de la Sota (1913-1996)  
• Miguel Fisac (1913-2006)  

• Francisco Javier Sáenz de Oiza (1918-2000)  
• Julio Cano Lasso (1920-1996)  
• Rafael Moneo (1937)  

• Ricardo Bofill (1939)  
• Santiago Calatrava (1951)  
• Enric Miralles (1955-2000)  
• Alberto Campo Baeza (1946)  

• Alejandro Zaera (1963)  
• Luis M. Mansilla (1959) 
• Emilio Tuñón (1958)  

Programa do grupo 

Dia 1 
 



 
 

Traslado de chegada Barcelona 
 

 

Barcelona é conhecida como capital do modernismo. A cidade, na qual viveu e trabalhou o 

arquiteto Antoni Gaudí conta com algumas de suas obras mais relevantes, que atraem a cada 

ano milhões de visitantes de todo mundo. A mais representativa é o Templo Expiatório da 

Sagrada Família, que Gaudí deixou inacabada e que segue sendo construída da mesma 

maneira que as catedrais na Idade Média. Seu término está previsto para até 2020.  

Noit e em Barcelona.  
 
Dia 2 
 
Café da manhã.  
 
Visita arquitetônica dia completo, Barcelona, primeiro dia 
 
Praça Lesseps (Alberto Viaplana) e biblioteca (J. Llinas) 
 
A praça Lesseps é uma praça de Barcelona localizada no l imit e dos bairros de Gràcia e Sarrià-
Sant  Gervasi.  
 

   

Parque Güell 

O Parque Güel l  é um grande j ardim com element os arquit et ônicos que se sit ua na part e 
superior da cidade,  na vert ent e que olha ao mar da mont anha de El Carmel,  não longe do 
Tibidabo.  Ideado como urbanização,  foi desenhado pelo arquit et o Ant oni Gaudí,  máximo 
expoent e do modernismo cat alão,  por encomenda do empresário Eusebi Güell .  Const ruído 
ent re 1900 e 1914,  foi inaugurado como parque público em 1922.  Em 1984 a UNESCO incluiu o 
Parque Güell dent ro do Lugar Pat rimônio da Humanidade «Obras de Ant oni Gaudí».  O Parque 
Güel l é um ref lexo da plenit ude art íst ica de Gaudí:  pert ence à sua et apa nat ural ist a (primeira 
década do século XX),  período no qual o arquit et o aperfeiçoou o est i lo pessoal,  inspirando-se 
nas formas orgânicas da nat ureza,  pondo em prát ica uma série de novas soluções est rut urais 
originadas nas suas análises da geomet ria regrada.  A isso acrescent ou uma grande l iberdade 
criat iva e uma imaginat iva criação ornament al:  part ido de cert o barroquismo as suas obras 
adquirem grande riqueza est rut ural ,  de formas e volumes desprovidos de rigidez racionalist a 
ou de qualquer premissa clássica.  No Parque Güel l despregou Gaudí t odo o seu gênio 
arquit et ônico,  e pôs em prát ica muit as das suas inovadoras soluções est rut urais que serão 
emblemát icas do seu est i lo organicist a e que culminarão na Sagrada Famíl ia.  O parque foi 
concebido por Güel l e Gaudí como um conj unt o est rut urado onde,  dent ro de um incomparável  



 
 

quadro de beleza nat ural ,  sit uar-se-iam umas moradias de alt o st anding,  com t odos os 
progressos t ecnológicos da época para procurar o máximo confort o,  com uns acabament os de 
grande qualidade art íst ica.  Assim mesmo,  idearam um conj unt o impregnado de um fort e 
simbolismo,  j á que procuraram sint et izar nos element os comuns do parque muit os dos ideais 
t ant o polít icos como rel igiosos que compart iam mecenas e arquit et o:  assim,  serão 
percept íveis no conj unt o conceit os procedent es do cat alanismo polít ico –sobret udo na 
escadaria de acesso,  onde se represent am os Países Cat alães–,  e da rel igião cat ól ica –no 
Monument o ao Calvário,  ideado em princípio como capela–.  Também é import ant e o element o 
mit ológico:  segundo parece,  Güell e Gaudí inspiraram-se no Templo de Apolo (Delfos) para a 
sua concepção do parque.   Por out ro lado,  numerosos expert os quiseram ver no parque 
múlt iplas referências,  devido à complexa iconograf ia aplicada por Gaudí ao conj unt o do 
proj et o urbaníst ico,  referências que vão desde a reivindicação polít ica at é a exalt ação 
rel igiosa,  passando pela mit ologia,  a hist ória ou a f i losof ia.  Em concret o,  muit os est udiosos 
pret endem ver referências à maçonaria,  feit o pouco provável devido às profundas crenças 
rel igiosas t ant o de Gaudí quant o do conde Güell ,  e em t odo caso não provado por nenhum 
indício obj et ivo em t oda a hist oriograf ia do arquit et o modernist a.  A mult ipl icidade de 
símbolos desenvolvida no Parque Güel l é,  como se disse,  de signo polít ico e rel igioso,  em t odo 
caso com cert o carát er de mist ério devido ao gost o da época pelos enigmas e adivinhas.   De 
dest acar a Gran Plaça Circular,  que apresent a um banco a t oda a sua volt a,  com cerca de 152 
met ros,  cobert o de mosaicos coloridos.  Est a praça foi execut ada pelo arquit et o Josep Juj ol ,  
que era um dos principais colaboradores de Gaudí.  Logo a seguir a esse enorme balcão 
assent e em colunas,  e a uma cot a inferior,  podemos ver dois pavilhões const ruídos por Gaudí.  
Esses pavilhões cobert os de mosaicos,  apresent am o est i lo inconfundível de Gaudí.  

   

Sagrada Família 

O Templo Expiat ório da Sagrada Famíl ia,  é um grande t emplo cat ól ico da cidade cat alã, 
desenhado pelo arquit et o cat alão Ant oni Gaudí,  e considerado por muit os crít icos como a sua 
obra-prima e expoent e da arquit et ura modernist a cat alã.  Financiado unicament e por 
cont ribuições privadas,  o proj et o foi iniciado em 1882 e assumido por Gaudí em 1883,  quando 
t inha 31 anos de idade,  dedicando-lhe os seus últ imos 40 anos de vida,  os últ imos quinze de 
forma exclusiva.  A const rução foi suspensa em 1936 devido à Guerra Civi l  Espanhola e não se 
est ima a conclusão para ant es de 2026,  cent enário da mort e de Gaudí.  

A const rução começou em est i lo neo-gót ico,  mas o proj et o foi reformulado complet ament e 
por Gaudí ao assumi-lo.  O t emplo foi proj et ado para t er t rês grandes fachadas:  a Fachada da 

Natividade,  quase t erminada com Gaudí ainda em vida,  a Fachada da Paixão,  iniciada em 
1952,  e a Fachada da Glória,  ainda por complet ar.  Segundo o seu proceder habit ual ,  a part ir 
de esboços gerais do edif ício Gaudí improvisou a const rução à medida que est a avançava.  O 
t emplo,  quando est iver t erminado,  disporá de 18 t orres:  quat ro em cada uma das t rês 
ent radas-port ais,  a j eit o de cúpulas;  irá t er um sist ema de seis t orres,  com a t orre do 
zimbório cent ral dedicada a Jesus Crist o,  de 170 met ros de alt ura,  out ras quat ro ao redor 
dest a,  dedicadas aos evangelist as,  e um segundo zimbório dedicado à Virgem.  O int erior 
est ará formado por inovadoras colunas arborescent es incl inadas e abóbadas baseadas em 
hiperboloides e paraboloides buscando a forma ót ima da cat enária.  Est ima-se que poderá 



 
 

levar no seu coro 1500 cant ores,  700 crianças e cinco órgãos.  Em 1926,  ano em que faleceu 
Gaudí,  apenas est ava const ruída uma t orre.  Do proj et o do edif ício só f icaram planos e um 
modelo em gesso que result ou muit o danif icado durant e a Guerra Civi l  Espanhola.  Desde 
ent ão prosseguiram as obras:  at ualment e (2010) est ão t erminados os port ais da Nat ividade e 
da Paixão,  e foi iniciado o da Glória,  est ando em const rução as abóbadas int eriores.A obra 
que realizou Gaudí - a fachada da Nat ividade e a cript a - foi incluída pela UNESCO em 2005 no 
Sít io do Pat rimônio Mundial com o t ít ulo «Obras de Ant oni Gaudí».  

   
 

Tempo para almoçar,  almoço não incluído.  

Casa Milà 

Casa Milà,  t ambém conhecida como La Pedrera é um edif ício desenhado pelo arquit et o 
cat alão Ant oni Gaudí e const ruída ent re os anos 1905 e 1907.  Est á sit uada no número 92 do 
Passeig de Gràcia no bairro Eixample.  Foi const ruída para Roger Segimon de Mi là.  É part e do 
Pat rimônio mundial da UNESCO, j unt ament e com out ras obras de Ant oni Gaudí.  

O edif ício não possui quaisquer l inhas ret as.  A maioria das pessoas considera-o magníf ico e 
arrebat ador;  alguns dizem que se parece a ondas de lava ou a uma duna de areia.  O edif ício 
parece desaf iar o nosso conceit o de arquit et ura convencional.  O aspect o mais impressionant e 
é o t elhado,  com uma aparência quase lunar ou de sonho.  O edif ício pode ser considerado 
mais uma escult ura do que um edif ício convencional .  Os crít icos sal ient am a ausência de 
preocupação com a ut i l idade,  mas out ros consideram-no como art e.  Os habit ant es da cidade 
da alt ura consideravam-no feio,  daí a alcunha de "pedreira",  mas hoj e em dia é um dos 
marcos da cidade.  

Pode ser comparado com as pareces íngremes com que as t ribos af ricanas const roem as suas 
habit ações,  semelhant es a cavernas.  A fachada ondulada,  com largos poros,  lembra um praia 
ondulant e de areia f ina,  f ormada,  por exemplo,  por uma duna.  Os favos feit os por abelhas 
at arefadas t ambém salt a à idéia do observador que olha para os alt os e baixos,  semelhant es a 
cobras,  que percorrem o edif ício int eiro.  

   

Casa Batlló 

A Casa Bat l ló é um edif ício,  sit uado no nº 43 do Paseo de Grácia,  na chamada Ilha da 

Discórdia,  num bairro modernist a da cidade.  Foi const ruída no período 1875 a 1877.  Por volt a 



 
 

de 1900 o arquit et o Ant oni Gaudí é cont rat ado pelo propriet ário Don José Bat t ló Casanovas 
para proj et ar um novo edif ício para o local,  demolindo o exist ent e.  No ent ant o,  t empos 
depois,  o propriet ário mudou de idéias e opt ou por uma reforma,  execut ada pelo arquit et o no 
período de 1904 a 1906.  A fachada principal,  t al  como o int erior do edif ício,  capt am a 
at enção do espect ador com os inúmeros det alhes e as originais ondulações do t elhado e dos 
balcões,  que parecem simplesment e brot ar da parede plana.  Em Barcelona,  a casa é 
conhecida como A Casa dos Ossos,  devido ao format o dos balcões ext eriores,  que se 
assemelham a um crânio.  

   
 
Noit e em Barcelona.  
 
Dia 3 
 
Café da manhã.  
 
Visita arquitetônica dia completo, Barcelona, segundo dia 

 
Montjuic 

Mont j uïc é uma colina sit uada na zona sudoest e da cidade de Barcelona,  de onde se domina 
visualment e o port o e a zona ant iga da cidade.  Tem uma alt i t ude máxima de 184,8 m.  
Mont j uïc t eve dois moment os marcant es,  sendo,  port ant o,  cenário de dois grandes 
acont eciment os.  A Exposição Int ernacional de 1929,  e os Jogos Olímpicos em 1992.  Est es 
acont eciment os remodelaram complet ament e a região.  Nela você poderá visit ar,  por 
exemplo,  o Museu Nacional  de Art e de Cat aluña,  o CaixaForum, a Fuent e Mágica,  o Cast elo de 
Mont j uïc,  a Vila Olímpica,  a Fundação Miró,  o Museu Arqueológico e o El Poble Espanyol - que 
é um museu da arquit et ura popular espanhola onde se reproduzem 117 edi f ícios,  ruas e 
praças de diferent es cidades espanholas.   

Na Exposição Mundial  de 1929 de Barcelona o Pavilhão alemão,  desenhado por Mies van der 
Rohe t ransformou-se inst ant aneament e em um ícone;  mist urando o minimalismo de Mies van 
der Rohe e noções de fidelidade aos materiais com inf luências de De St i j l  no t rat ament o dos 
planos no espaço.  O famoso t et o paira sobre o espect ador,  aparent ement e sem suport es.  

   

O porto de Barcelona 



 
 

O port o de Barcelona é o port o marít imo,  indust rial,  comercial e pesqueiro da cidade de 
Barcelona,  sit uado ent re a nova desembocadura do rio Llobregat  e o bairro da Barcelonet a.  

É o maior port o do Medit errâneo em cruzeiros e o quint o do mundo (só por det rás dos port os 
do Caribe),  pela grande indust ria t uríst ica da região.  Por causa da força indust r ial da região é 
t ambém um dos maiores port os de mercadorias do Medit errâneo.  

O port o divide-se em port o comercial,  port o cidadão (Port Vell),  port o energét ico e port o 
logíst ico.  Cada uma dest as at ividades t em um espaço próprio e separado das out ras,  com 
inst alaçoes e pessoal especial izado.  Tem uma superf ície t errest re de 829,9 ha.  

   
 
La Barceloneta   

La Barcelonet a é uma bairro marinheiro do Dist ri t o de Ciut at  Vel la de Barcelona const ruído 
durant e o século XVIII e proj et ado pelo engenheiro Prosper Verboom para acomodar os 
moradores da bairro de La Ribera que perderam suas casas,  pela demolição ordenada por 
Felipe V para const ruir Cidadela.   O bairro de La Barcelonet a deve sua exist ência às t erras 
que foram ganhas ao mar para absorver Ilha de Maians.  O bairro é t riangular e emoldurada 
por praias e à zona marít ima ,  com o Píer de Espanha do Port  Vell  e o bairro de La Ribera,  a 
Est ação de França,  e o novo Port o Olímpico da cidade.  A est rut ura urbana do bairro é um bom 
exemplo do t ipo de urbanismo do período de Ilust ração,  com ruas ret i l íneas e com i lhas de 
casas regular.  O t ipo de habit ação era originalment e uni-famil iar e os andares com acesso a 
duas ruas para que t ivessem uma vent i lação ót ima.  Ao longo dos anos e especulações,  essa 
est rut ura desapareceu e nós encont ramos prédios com alt uras bem superiores às que se 
est abeleceram na origem,  além da part i lha das casas originais em met ades e quart os de 
andares.  

Durant e o século XIX t eve um import ant e desenvolviment o indust rial com grandes fábricas 
hoj e desaparecidas como a Maquinist a Terrest re y Marít ima,  at ualment e convert idas a 
pavilhões desport ivos ou inst i t uções educat ivas.  No cent ro do bairro é a Igrej a de Sant  Miquel 
del  Port  na Praça da Barcelonet a.  Em 1950 ele abriu a Igrej a Bat ist a de Barcelonet a.  
Localizado na Rua Genebra nº 35.  É uma das mais import ant es igrej as evangélicas Cat alunha.  
Desde j aneiro de 2008,  est á localizada a sede Gás Nat ural ,  um edif ício único chamado Torre 
Marenost rum, proj et ado por arquit et os Benedet t a Tagliabue e Enric Miral les.  Muit a 
cont rovérsia t em acompanhado a const rução de Hot el Vela.  

   
 
Prédio Gas 



 
 

 

   

Torre Agbar 

A Torre Agbar é um arranha-céus de Barcelona,  real izado pelo arquit et o f rancês Jean Nouvel,  
pert ence à Companhia das Águas.  Mede 144,4 met ros e t em 38 pisos,  incluindo 4 níveis 
subt errâneos.  O seu desenho combina uma série de conceit os arquit et ônicos dist int os,  cuj o 
result ado é uma surpreendent e est rut ura const ruída em concret o armado,  cobert a com uma 
fachada de vidro e mais de 4.400 j anelas cort adas no concret o da est rut ura.  Na sua 
const rução foram ut i l izados diversos mat eriais.  At é ao piso 26,  em que o edif ício apresent a a 
forma de um ci l indro,  é essencialment e const it uído por concret o e vidro.  A part ir do vigésimo 
sext o andar at é à cúpula foram ut i l izados aço e vidro.  A superf ície do edif ício é const it uída 
por placas de alumínio coloridas.  É o t erceiro edif ício mais alt o da capit al cat alã,  a seguir ao 
Hot el Art s e à Torre Mapf re.  

   

Distrito 22@ de Barcelona 

22@Barcelona surge no ano 2000 como uma iniciat iva do Aj unt ament o de Barcelona para 
t ransformar 200 hect ares de solo indust rial do bairro de Poblenou em um dist ri t o produt ivo 
inovador com espaços modernos para a concent ração est rat égica de at ividades int ensivas em 
conheciment o.  Para alcançar est e obj et ivo,  se cria um novo modelo de cidade compact a,  
donde as empresas mais inovadoras convivam com universidades,  cent ros de pesquisa,  de 
formação e de t ransferência de t ecnologia,  assim como casas,  equipament os e zonas verdes.  
Dest a maneira,  se def ine um novo modelo econômico baseado no desenvolviment o de cinco 
clust ers set oriais:  Media,  TIC (Tecnologias da Informação e a Comunicação),  Energia,  Desenho 
e Tecnologias Médicas,  e na execução de diversos proj et os est rat égicos que faci l i t am o 
cresciment o das empresas,  a criat ividade,  o net working,  a at ração e ret enção de t alent o e o 
acesso a inovação e a t ecnologia,  ent re out ros.  Desde o ano 2001 j á se t em local izado mais de 
1.500 novas empresas,  como Yahoo!  I+D,  Microsof t ,  Sanof i-Avent is,  Schneider Elect ric ou 
Indra,  ent re out ros,  dando lugar a 44.600 novos post os de t rabalho.  



 
 

    

Tempo para almoçar,  almoço não incluído.  
 
Bairro Gótico 

O Bairro Gót ico é um dos quat ro bairros que formam o dist ri t o de Ciut at  Vel la de Barcelona.  É 
o núcleo mais ant igo da cidade e seu cent ro hist órico.  O cardus e o decumanus romanos são 
os eixos de urbanização hist óricos do bairro em sua part e mais alt a,  o ant igo Mont e Táber 
(praça San Jaime).  A sua vez,  est á compost o por diferent es bairros que conservam sua própria 
personalidade:  o Cal l ,  Sant os Just o e Past or,  Sant a Maria del Pi ,  a Cat edral ,  Sant a Ana,  La 
Merced e o Palau.   

A est rut ura do bairro permaneceu int act a at é o século XIX,  período que t rará grandes 
t ransformações na est rut ura e morfologia do bairro,  como por exemplo,  a t ransformação dos 
cemit érios paroquiais em praças públicas,  o vaziado de grandes edif ícios com a conseguint e 
mudança de uso ou a derrubada das muralhas.  At ualment e se conservam dest roços da 
primeira muralha na praça da Cat edral de Barcelona.  Na Rua At aulfo exist e uma capela gót ica 
que pert encia a um palau e se conhece pela Capela do Palau.  

   

A Cidade da Justiça 

A cidade da Just iça,  feit a pelo arquit et o David Chipperf ield e o est udio Fermin Vazquez B720 
Arquit et os,  est á formada por oit o prédios l ivres,  4 deles conect ados por um at rio cont inuo.  
Com a sua variedade de cores,  disposição e volumem, sua arquit et ura t em se adapt ado ao 
meio,  conscient e do seu impact o ambient al .  Est á sit uada na Gran Via de las Cort es Cat alanas,  
numas das saídas ao sul da cidade.  

   
 
Noit e em Barcelona.  
 



 
 

Dia 4 
 
Café da manhã.  
 
Manhã livre para atividades pessoais. 

 
Tempo para almoçar,  almoço não incluído.  
 
Saída para Valência,  no Medit errâneo.  
 

 Dist ância Barcelona-Valência:  351km. 
 

 
 
Valência é uma das cidades espanholas com a arquitetura mais cativante. A combinação das 
antigas portas da cidade, castelos góticos, lindos palácios barrocos, mercados e edifícios 
modernistas farão com que você fique perdido em meio a tantas atrações. Santiago 
Calatrava, um dos arquitetos mais aclamados do mundo, elaborou a Cidade das Artes e das 
Ciências, um complexo espetacular e futurista com um enorme espelho d'água.  
 
Noit e em Valência.  
Dia 5 
 
Café da manhã.  
 
Visita arquitetônica dia completo, Valência 
 
Nesta visita o grupo vai poder visitar a Valência gótica, a Valência modernista e a Valência 
contemporânea. 
 
Palácio de congressos de Norman Foster 
 
O palácio de congressos,  desenhado por Norman Fost er,  é um dos lugares emblemát icos da 
cidade.  Foi inaugurado em 1998 e t em t rês alt uras,  7000m2 de plano e 15.500m2 de 
const rução.  Vist o desde o céu,  parece o perf i l  de um peixe.   
 
Desde fora parece a proa de um barco.  
 

   
 
Obras do novo estádio de futebol desenhado por RFA(Reid Fenwick & Asociados)  

 



 
 

 

A lonja da Seda 

Lonj a de la Seda de Valencia ou Lonj a dos Mercaderes é uma obra-prima do gót ico civi l 
si t uada no cent ro hist órico da cidade.  

   

A catedral e o palácio da Generalitat 

Catedral de Santa Maria de Valência: o gót ico da Cat alunha é o est i lo const rut ivo que mais 
dest aca nest a cat edral,  mas t ambém t em element os do românico,  o gót ico f rancês,  o 
renasciment o,  barroco e neo-clássico.   

Palácio da Generalitat: é um prédio de est i lo gót ico t ardio com aspet os renascent ist as do 
século XV.   

   

Mercado central, Mercado de Colón e estação do norte 

Mercado central:  é uma const rução modernist a começada em 1914 por Francesc Guardia i  
Vial e Alexandre Soler i  March.   

Mercado de Colón: foi desenhado pelo arquit et o Francisco Mora Berenguer ent re os anos 1914 
e 1916.  E um claro exemplo de arquit et ura modernist a de começo do século XX.   

Estação do norte: foi const ruída ent re 1906 e 1917,  é símbolo da arquit et ura civi l  da cidade.  



 
 

   

Tempo para almoçar,  almoço não incluído.  

Cidade das Artes e das Ciências 

É um complexo arquit et ônico,  cult ural  e de ent ret eniment o exist ent e na cidade.  

Desenhado por Sant iago Calat rava e Félix Candela,  o proj et o começou a ser execut ado em 
Julho de 1996 e inaugurado em 16 de Abri l  de 1998.   

O complexo é formado pelas seguint es const ruções  

• L'Hemisfèric - Imax Cinema,  Planet ário e Laserium. Com aproximadament e 13.000 m²   
• El Museu de les Ciències Príncipe Felipe - Museu int erat ivo de ciências,  ocupa 

aproximadament e 40.000 m²  em t rês pisos.   
• L'Umbracle - t ri lha de caminhada com plant as selvagens,  cont a t ambém com uma 

galeria de art e com escult uras de art ist as cont emporâneos.   
• L'Oceanogràf ic - o maior aquário oceanográf ico da Europa,  com 110.000 m²  e com 42 

milhões de l i t ros de água.   
• El Palau de les Art s Reina Sof ía - casa de ópera e apresent ações de art es.  Cont ém 

quat ro grandes salões:  Salão Principal,  Salão Magist erial,  Anf it eat ro e Teat ro de 
Câmera.   

• El Puent e de l 'Assut  de l 'Or - pont e que l iga o lado sul  com a rua Menorca,  cuj o pi lar 
de 125 met ros de alt ura é o pont o mais alt o da cidade.   

• A Praça Principal - uma praça cobert a,  at ualment e em const rução,  onde serão 
realizados concert os e event os esport ivos.   

• As Torres de Valência,  Cast el lón e Alicant e - part e de um proj et o que consist e na 
const rução de t rês arranha-céus de 308,  226 e 220 met ros.   

   

Visita interna do Palau de les Arts Reina Sofia 

O Palácio das Art es Reina Sof ía é o t eat ro da ópera de Valencia e sede da Orquest ra da 
Comunidade Valenciana.  É obra de Sant iago Calat rava e faz part e do complexo arquit et ônico 
da Cidade das Art es e as Ciências.  Foi inaugurado o 8 de out ubro de 2005.  A primeira ópera 
int erpret ou-se o 25 de out ubro de 2006,  elegendo para a ocasião Fidelio,  de Beet hoven.  

O edif ício const a dos seguint es element os:  



 
 

• Sala principal: t em uma capacidade para 1481 praças dist ribuídas ent re pát io e 
quat ro níveis de palcos,  concebido fundament alment e para represent ações de ópera.   

• Aula Magistral: t em uma capacidade para 400 pessoas.  Sala dest inada a conferências 
ou concert os de câmara.  

• Auditório: com uma capacidade para 1500 espect adores.  Cedida of icialment e à 
Fundação que gere o recint o na t emporada 2007–2008,  se t rat a de um espet acular 
recint o para mult idão de acont eciment os.  Desde concert os de música clássica at é 
sessoes  polít icas.   

• Teatro de Câmara. Sala de exposições:  edif ício adj acent e ao Palau e independent e 
dest e,  com uma capacidade para 400 pessoas.  Denominado «Mart í i  Costumar»,  
dest inar-se-á a t eat ro,  dança e música.   

 

   
 

IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno, onde se explica o projeto de ampliação 
desenhado pela equipe japonês SAANA), Ponte da Exposição e estação de Alameda, 
Palácio da Música de Garcia Paredes, Veles e Vent de David Chipperfield  
 

    
 
Noit e em Valência.  
 
Dia 6 
 
Café da manhã.  
 
Manhã livre para fazer shopping, ir na praia etc. 

 
Tempo para almoçar,  almoço não incluído.  
 
Saída para Madri ,  a capit al  da Espanha.  
 

 Dist ância Valência-Madri :  350km. 
 

 
 



 
 

Madri é a síntese entre a modernidade e a história. Por todos os cantos, a arquitetura revela 
toda a elegância e imponência que consagrou o Império Espanhol ao longo dos séculos. 
Edifícios esplendorosos, praças e monumentos exuberantes dividem espaço com uma cidade 
moderna. 
 
Tempo para almoçar,  almoço não incluído.  
 
Tempo livre para descobrir a cidade, ir de tapas etc. 
 
Noit e em Madri.  
 
Dia  7 
 
Café da manhã.  
 
Visita arquitetônica dia completo, Madri 

Aeroporto de Madri 

Aeroport o Madrid-Baraj as é o principal t erminal aeroviário da capit al de Espanha,  localizado 
no nordest e da capit al,  dist ri t o de Baraj as a 12 Km do cent ro da cidade,  sendo o quart o maior 
da Europa e o décimo primeiro do Mundo.  

Após uma década de esforços e um invest iment o de mais de 6.000 milhões de euros,  em 
j aneiro de 2006 ent rou em funcionament o o novo Terminal do aeroport o de Baraj as.  
Considerada como uma das maiores obras de edif icação da hist ória,  est a espet acular obra 
arquit et ônica cont a com o aço como al iado est rela.  A Arcelor cont ribui para a criação dest e 
ambicioso proj et o fut urist a,  no qual foram ut i l izadas 45.000 t oneladas de aço.  
 Para a realização do proj et o do Novo Terminal foi convocado um concurso int ernacional.  Em 
out ubro de 1997,  foi escolhida a propost a apresent ada pela equipe const it uída por quat ro 
empresas:  o escrit ório de arquit et ura espanhol "Est udio Lamela" e o brit ânico "Richard Rogers 
Part nership",  a empresa de engenharia espanhola Init ec e a brit ânica TPS.  O proj et o vencedor 
dest aca-se pela sua simpl icidade,  adapt abi l idade,  robust ez e f lexibi l idade,  admit indo com 
nat ural idade modif icações e fut uras ampliações.  Seu desenho apresent a um perfeit o 
equi l íbrio ent re funcionalidade e est ét ica.  Com 1.200.000 m2 de superf ície,  a Nova Área 
Terminal de Baraj as é considerada como a maior obra recent ement e edif icada na Europa,  
com t udo o que implica quant o a t ranscendência urbaníst ica,  econômica e social para a 
região de Madrid e para a Espanha.  O volume t ot al é dividido em vários corpos,  criando 
seqüências espaciais para dot ar o edif ício duma escala humana.  Na part e ext erior,  a 
edif icação adapt a-se ao ambient e,  à horizont al idade da paisagem madri lena,  com formas 
onduladas parecidas com a paisagem nat ural onde se encont ra o aeroport o.  Em 2006,  o 
t erminal 4 ganhou o Prêmio St irl ing.   

   

CTBA 



 
 

Se realiza a const rução de quat ro arranha-céus,  dos quais o mais alt o medirá 250 met ros.  Est e 
parque empresarial se chamará Cuat ro Torres Business Area,  e a Torre Caj a Madrid,  que é a 
mais alt a,  foi desenhada por Norman Fost er.  

 

   

Torres Kio 

As t orres Puert a de Europa t ambém conhecidas por Torres KIO (devido à empresa que 
promoveu as obras,  a KIO,  Kuwait Investments Office) são duas t orres incl inadas uma cont ra a 
out ra em Madrid.  A incl inação das t orres é de 15°  com a vert ical ;  t êm uma alt ura de 114 m, 
com 26 pisos.  Est ão sit uadas na Plaza de Cast i l la.  

   

Centro Financeiro de Azca 

Sit ua-se na baixa madri lenha,  ent re as ruas de Raimundo Fernández Villaverde,  Orense,  
General Perón e o Paseo de la Cast el lana.  Est ava originalment e inserido no "Plano Geral de 
Ordenação Urbana de Madrid",  aprovado em 1946,  cuj o obj et ivo era criar e desenvolver uma 
zona de edif ícios de escrit órios modernos com l igações ao met ro e ao comboio.  A const rução 
começou nos anos 70;  at ualment e,  esse local acolhe os mais alt os arranha-céus da cidade,  nos 
quais se incluem:  

• Torre Picasso (157 met ros)  
• Torre Europa (121 met ros)  
• Torre BBVA (107 met ros) 

    

Palácio das Comunicações & Puerta de Alcala 
 



 
 

O Palácio das Comunicações em Madrid est á sit uado j unt o à Font e de Cibeles.Est e edif ício que 
é a est ação cent ral de correios de Madrid,  é conhecido t ambém por Nuestra Señora de las 
Comunicaciones,  devido ao seu aspect o ser semelhant e a uma cat edral .  Foi edif icado em 1904 
pelo arquit et o galego Ant onio Palacios.   

A Puerta de Alcalá, est á sit uada na avenida com o mesmo nome, na at ual Praça da 
Independência.  Trat a-se de uma monument al port a,  sob a qual passavam os visit ant es que 
chegavam a Madrid,  oriundos da Europa.  Foi mandada const ruir em 1778,  pelo rei Carlos III.  O 
proj et ist a dest a obra foi Francisco Sabat ini e as escult uras nela exist ent e,  são de Robert o 
Michel e de Francisco Gut iérrez.  Est e monument o é const it uído por duas port as ret angulares 
que ladeiam t rês arcos.  

    

Caixa Forum Madrid 
 
Localizado no Paseo del Prado,  a sede da Caixaforum de Madri é um ant igo prédio reformado 
por o st udio de arquit et ura Herzog & De Meuron com result ados elogiados pela sua 
original idade.  
O prédio de t i j olo parece f lut uar pela sua sust ent ação cent ral que quase não da para 
perceber.  
 

   

Museu Reina Sofia 

O Museu Reina Sof ía est á localizado no edif ício do ant igo Hospit al General de Madrid que dat a 
do séc.  XVIII e que é obra do conhecido arquit et o Francisco Sabat ini .  Est e edif ício,  reformado 
em 1992 para albergar o museu,  é considerado um Monument o Hist órico Art íst ico.   

   

Estação de Atocha  

A Est ação de At ocha é uma est ação ferroviária,  j unt o à Plaza del Imperador Carlos V.  



 
 

Est e grandioso edif ício const ruído essencialment e em ferro e vidro,  foi erigido por Albert o 
Palácios,  com a aj uda de Gust ave Eif fel ,  sendo designada na alt ura por Estación de Mediodía.  
Foi Rafael Moneo que t ransformou o át rio dest a est ação,  num j ardim com diversas palmeiras.  

Est a est ação foi palco dos at ent ados de 11 de Março.  

   

Tempo para almoçar,  almoço não incluído.  

Praça de touros de las Ventas 

Las Vent as é uma praça de t ouros.  É o maior recint o dest e t ipo em Espanha e o segundo a 
nível mundial ,  só ult rapassado pela Praça de t ouros México.  

Foi inaugurada a 17 de Junho de 1931.  Foi proj et ada pelo arquit et o José Espeliú em est i lo neo 
árabe.  A decoração f icou a cargo de Manuel Muñoz Monast erio.  A praça t em capacidade para 
25.000 espect adores,  e a arena t em 60 met ros de diâmet ro.  

   

Gran Via 

A Gran Vía é uma das principais ruas da cidade.  Começa na calle de Alcalá e t ermina na Plaza 
de España.   

É uma import ant e área comercial ,  t uríst ica e de lazer,  com os seus muit os cinemas,  apesar de 
alguns t erem fechado para dar lugar a t eat ros para musicais,  pelo que o t roço da Gran Vía,  
compreendido ent re a Plaza de Callao e a Plaza de España,  sej a conhecido como a Brodway 

madrilenha.  

   



 
 

Catedral da Almudena 

A Cat edral de Sant a Maria a Real de Almudena é a sede episcopal da diocese de Madrid.  Tem 
102 met ros de compriment o e 73 de alt ura;  a sua arquit et ura é uma mist ura de vários est i los: 
neoclássico no ext erior,  neo-gót ico no int erior e neo-românico na cript a.  

Foi consagrada pelo papa João Paulo II na sua quart a visit a a Espanha,  a 15 de Junho de 1993. 
É a primeira cat edral espanhola consagrada por um Papa e a primeira consagrada por João 
Paulo II fora de Roma. A fachada principal dá para a plaza de Armería,  em f rent e ao Palácio 
do Orient e.  A port a lat eral  é acessível at ravés da calle de Bailén e ,  a cript a,  at ravés da calle 

Mayor.   

    

Palácio Real 
 
O Palácio Real de Madrid é a residência of icial do Rei de Espanha,  sit uado em Madrid.  Foi 
const ruído no mesmo local  onde se encont rava um out ro palácio,  denominado de Real Alcázar 
de Madrid,  dest ruído por um incêndio que durou t rês dias,  no ano de 1734.  As obras 
começaram a 6 de Abri l  de 1738,  quando se lançou a primeira pedra.  O seu arquit et o foi 
Giovanni Bat t ist a Sacchet t i .  

O Palácio cont inua a ser,  of icialment e,  a residência do Rei de Espanha,  apesar de,  na 
at ualidade,  o Rei o ut i l izar soment e para ocasiões de gala,  almoços,  recepções of iciais,  
ent regas de prêmios e audiências,  j á que a Famíl ia Real opt ou por viver num palácio mais 
modest o,  o Palácio da Zarzuela.  Os reis consideram que na sua residência do Mont e de El 
Pardo podem preservar a sua int imidade mais faci lment e que num palácio com as dimensões 
do Palácio Real de Madrid.  

Afonso XIII foi o últ imo monarca a residir permanent ement e no palácio,  e Manuel Azaña o 
ult imo chefe de est ado a habit á-lo.  Os aposent os privados ut i l izados por Afonso XIII est iveram 
em est ado de semi-abandono durant e muit o t empo,  est ando em processo de rest auro.  Est es 
encont ram-se na denominada Ala de San Gil .  

Também se proj et a a const rução de um Museu de Coleções Reais nas proximidades,  ent re a 
Plaza de la Armería e la Almudena.  Est e edif ício em part e subt errâneo,  albergará diversas 
coleções que permanecem armazenadas.  
 

    
 
Noit e em Madri.  
 



 
 

Dia 8 
 
Café da manhã.  
 
Manhã livre para atividades pessoais. 

 
Tempo para almoçar,  almoço não incluído.  
 
Saída para Bilbao,  a capit al do País Vasco.  
 

 Dist ância Madrid-Bilbao:  398km.  
 

 

No século XX, os grandes projetos arquitetônicos transformaram Bilbao em referente da 

arquitetura mundial: o Museu Guggenheim, o Palácio de Congressos e da Música Euskalduna, 

o Metrô de Norman Foster, o Aeroporto de Calatrava, o novo bonde, etc. 

Noit e em Bi lbao.  
 
Dia 9 
 
Café da manhã.  
 
Visita arquitetônica meio dia, Bilbao 

Bilbao é a capit al da província da Biscaia,  no País Basco.  É um port o na Baía da Biscaia nas 
margens do rio Nervión,  em local de águas profundas que possibi l i t ava a const rução do port o.   

É uma cidade polêmica,  bem no lado orient al da península Ibérica,  que cost uma causar 
reações bem adversas em quem a visit a.  Mas não há como negar o porquê de est ar ent re as 
queridinhas dos arquit et os:  a cidade t oda é uma incrível mist ura arquit et ônica,  result ado de 
seus mais de 700 anos de hist ória.  

Museu Guggenheim 

O Museu Guggenheim Bilbao é um dos cinco museus pert encent es à Fundação Solomon R.  
Guggenheim no mundo.  Proj et ado pelo arquit et o nort e-americano Frank Gehry,  é hoj e um dos 
locais mais visit ados da Espanha.  Seu proj et o foi part e de um esforço para revit al izar Bilbao 
e,  hoj e,  recebe visit ant es de t odo o mundo.  

Sua const rução se iniciou em 1992,  sendo concluído cinco anos mais t arde.  Duas equipes,  uma 
em Bilbao e out ra em Los Angeles,  t rabalharam conj unt ament e na elaboração do proj et o,  que 
só foi possível graças ao uso de um sof t ware CAD nos cálculos est rut urais.  Alguns especial ist as 
quest ionavam a possibi l idade de execução da obra,  por causa de suas formas complexas.  

Primeirament e foram feit os esboços e modelos do edif ício.  Depois,  esses modelos foram 
escaneados e mapeados,  e,  com o auxíl io do sof t ware,  foram det alhados os cálculos da 
est rut ura e os modelos virt uais em 3D das peças const rut ivas.  Desse modo,  foi possível erguer 
uma est rut ura formada por curvas complexas e t orcidas.  



 
 

Ext ernament e,  o museu é cobert o por superf ícies de t i t ânio curvadas em vários pont os,  que 
lembram escamas de um peixe,  most rando a inf luência das formas orgânicas present es em 
muit os t rabalhos de Gehry.  Do át rio cent ral,  que t em 50 met ros de alt ura e lembra uma f lor 
cheia de curvas,  part em passarelas para os t rês níveis de galerias.  Vist o do rio,  o edif ício 
parece t er a forma de um barco,  homenageando a cidade port uária de Bi lbao.  

As exposições no museu mudam f reqüent ement e e cont êm principalment e t rabalhos 
realizados ao largo do século XX,  sendo as obras pict óricas t radicionais e as escult uras uma 
part e minorit ária comparada com out ros format os de inst alações art íst icas.  Muit os 
consideram o edif ício mais import ant e do que as obras que fazem part e da coleção do museu.  

O museu recebeu várias crít icas desde que começou a ser const ruído,  por ser um museu de 
vanguarda,  mas soment e por fora,  pois as salas de exposição são quase t odas iguais a de 
out ros museus,  ou sej a,  inovou-se no ext erior mas não na função básica do museu,  que é 
conservar e expor obras de art e.  E por ser o museu t ão inovador uma crít ica que ele recebe é 
j ust ament e ser mais at raent e que as próprias obras expost as.  

Também é muit o cri t icado por seu elevado cust o e pelo carát er quase experiment al de muit as 
das inovações usadas em sua const rução,  que fazem com que os cust os de manut enção e 
l impeza sej am elevados.  

   
 
Metrô de Norman Foster 
 
O concurso int ernacional  para o desenho do met rô de Bilbao foi ganhado por o famoso 
arquit et o brit ânico Sir Norman Fost er.  
Baseado no aço,  no crist al e no concret o,  a idéia era conseguir um desenho urbano,  grande e 
confort ável .   Dest aca-se a est rut ura dos acessos ao met rô,  feit os com vidro,  os quais são 
chamados de fosteritos,  em relação ao arquit et o.  

 

  ,  

Palácio Euskalduna 

O palácio Euskalduna de Congressos e da Música,  foi inaugurado em 1999.  Os seus arquit et os 
são Federico Soriano e Dolores Palácios.  

Est e proj et o t em 25.000m2, uma sala principal,  t rês salas menores,  oit o salas de ensaio,  set e 
salas para conferências.  A Alt ura é de 53m e 7 andares,  por fora t em pranchas met ál icas 
oxidadas,  para lembrar do passado naval e siderúrgico da cidade.   



 
 

Do lado do palácio Euskalduna encont ramos varias obras de art e urbano,  por exemplo " o 
bosque de árvores".  

   

Outros lugares de interesse: cat edral de Sant iago,  igrej a e pont e de S.  Ant ón,  convent o da 
Encarnação,  igrej a de S.  Vicent e Mart ir ,  Basíl ica de Begoña,  igrej a de Sant os Juanes,  La 
Bolsa,  Praça Nova,  Palácio Gort azar,  Teat ro Arriaga,  Est ação F.  C.  La Concordia,  Banco de 
España,  Hot el Carlt on et c.  
 

   
 
Tempo para almoçar,  almoço não incluído.  
 

Tarde livre para atividades pessoais. 
 
Noit e em Bi lbao.  
 
Dia 10 
 
Café da manhã.  
 
Traslado de saída, aeroporto de Bilbao. 
 
Fim dos nossos serviços.  
 
Preço do pacote valido ate Dezembro 2012 (Valores Euros) 
Ref# D& A- Improving 
 

Numero de pessoas 20-24 25-30 
Em quart o duplo € 1315 € 1.190  
Suplement o quart o individual  € 375 € 375 

 
 
Est e preço inclui:  
 

 3 noit es de aloj ament o e café da manhã,  hot el 3* em Barcelona.  
 2 noit es de aloj ament o e café da manhã,  hot el 4* em Valência.  
 2 noit es de aloj ament o e café da manhã,  hot el 4* em Madri.  
 2 noit es de aloj ament o e café da manhã,  hot el 4* em Bilbao.  
 t raslado de chegada em Barcelona:  ônibus e guia em port uguês.  
 visit a Barcelona dia 1:  ônibus e guia em port uguês.  
 visit a Barcelona dia 2:  ônibus e guia em port uguês.  
 ônibus em rot eiro desde a saída para Valência at é o t raslado de saída em Bilbao.  



 
 

 aloj ament o e café da manhã para o mot orist a fora de Barcelona.  
 guia em port uguês:  dia complet o Valência.  
 guia em port uguês:  visit a dia complet o Madri.  
 guia em espanhol:  meio dia Bilbao(nest a cidade não t em guias em port uguês).  
 ent radas:  Sagrada Famil ia,  Casa Bat t ló,  Casa Mila,  Palau de les Art s,  palácio Real .  
 t axas e impost os.  
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