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Conheça nossos serviços e pacotes. Aproveite ao máximo sua viagem



Proporcionando mais
que viagens,
experiências

Sabemos que uma viagem é
muitas vezes a realização de

um sonho. Por isso, nosso
trabalho é proporcionar
experiências únicas e

especiais. É transformar suas
expectativas em realidades.

É oferecer "viagens com
alma".

SEJA BEM-VINDO A
ESPANHA!
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Passeios privativos e personalizados por Madrid e cidades próximas. 

Quer passear por Madrid com todo o conforto, de carro, com uma trilha sonora embalando
seu passeio, com paradas para fotos e algumas experiências gastronômicas? Este é o seu
tour! Em 6 horas percorreremos as ruas de Madrid, visitaremos até aqueles lugares que
ficam fora do circuito a pé e faremos paradas estratégicas. Leve em conta que para
conhecer alguns locais, teremos que deixar o carro em um estacionamento e andar um
pouco. Afinal, Madrid é uma cidade muito rica em detalhes que não podem ser
contemplados da janela de um veículo.

Passeios a pé pelo centro histórico, com duração de 4 ou 6 horas, dependendo da
disponibilidade do cliente.  Você poderá escolher entre fazer o tour Madrid Imperial,
conhecer a Madrid Monumental, escolher um Tour Temático  (doces, tapas ou compras) ou
ainda fazer um dos vários bate-e-voltas que fazemos desde Madrid - Toledo, Segóvia, Ávila,
Rota dos Castelos. Não pode faltar uma visita guiada aos mais importantes museus de
Madrid, Prado e Reina Sofia. E quem sabe fechar o pacote completo, tendo uma experiência
inesquecível na Espanha!

Madrid VIP Experience
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Você pode sonhar […]. Mas é 
necessário ter pessoas para 
transformar seu sonho em 

realidade.
Walt Disney



Para aqueles que querem um roteiro planejado e pensado
especialmente para si, nos mínimos detalhes. Para aquelas pessoas

que tem seus dias de férias contados e não querem se preocupar
com nada, apenas relaxar e aproveitar. Para os que querem

descobrir lugares escondidos, experimentar o que não está nos
guias de viagem, desfrutar de momentos únicos. 

Conte comigo, que sou Travel Designer, para desenhar sua viagem
do início ao fim. 

Viagens sob medida por Madrid e arredores

Viagens sob medida pela Espanha

Viagens Temáticas
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Levar você até as lojas e outlets
Ir às compras por você, caso não

Você faz suas compras nos sites das 

Podemos:

       possa vir a Madrid

       melhores lojas espanholas e nós enviamos tudo pra você

Personal Shopper/Redirecionamento
de compras
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Assessoria de Viagem

Assessoria online,  de 1 ou 2 horas, com todas as recomendações para sua
viagem à Espanha

Indicação de restaurantes e
reservas

Orientação quanto a passeios, visitas,
compra de ingressos, clima, transporte

Indicação de hotéis
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Nada melhor do que ter alguém nos
esperando em um destino , que nos 
acompanhe nos primeiros momentos,
ajudando com as malas, a chegar no hotel,
nos recebendo com exclusividade. 
Conte com nossos transfers para as boas-
vindas à Espanha e para o até logo também.

Visite nosso site para conhecer todos os serviços e
conferir os depoimentos de nossos clientes!

www.espanhapravoce.com 

Transfers in/out

http://www.espanhapravoce.com/


Siga-nos em nossas
redes sociais!

P I N T E R E S T
@ESPANHAPRAVOCE

I N S T A G R A M
@ESPANHAPRAVOCE

F A C E B O O K
@VIVAMADRIDTURISMO



Contato:

Whatsapp
+34 613 13 65 73 

Email:
contato@espanhapravoce.com

Somos o Vlad e a Juli
Gaúchos que vivem em Madrid e

que desde 2017 trabalham
recebendo brasileiros na Espanha,

oferecendo serviços exclusivos
para aqueles que desejam

conhecer uma Espanha única!
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