
 2 Nights in Seville and 3 nights in Cordoba 

1st of May to the 6th of May 2020 

Includes: 

Coach transport from and to the Algarve 

2 nights in Hotel Derby 3* including breakfast in Seville 

Transport to and from Seville Fair on the 2nd of May 

Lunch in Écija 3rd of May  

3 nights in Hotel Eurostars  

Conquistador 4* including breakfast in Cordoba 

Guided tour and entrances to the Mosque - Cathedral 
of Cordoba 

6th of May guided tour to Medina Al Zahra and lunch 
at Almodóvar del Río  

Visit to the Castle 

 (one of the castles used in Game of Thrones) 

Travel insurance 

Price in double room  - €600 per person 

Price in Single room  - €720 per person 

Minimum of 20 pax 

150€ deposit refundable until the 15th of November 

Balance by the 20th of January 

Does not include: 

Personal expenses and anything not described above  

Inclui : 

Autocarro de e para o Algarve 

2 noites no hotel Derby 3* incluindo pequeno almoço 
em Sevilha 

Transporte para e da Feira de Sevilha no dia 2 de Maio 

Almoço em Écija no dia 3 de Maio 2020 

3 noites no hotel Eurostars Conquistador 4* incluindo 
pequeno almoço em Cordoba 

Entradas e visitas guiadas à Mesquita e Catedral de 
Córdoba 

Dia 6 de Maio visita guiada ao Medina Al Zahra e    
almoço na vila de Almodóvar del Río  

Visita ao Castelo 

(um dos castelos usado na Guerra dos Tronos) 

Seguro de viagem 

Preço em quarto duplo  - €600 por pessoa 

Preço em quarto single  - €720 por pessoa 

Mínimo de 20 pessoas 

150€de deposito reembolsável até 15 de Novembro 

Pagamento final até ao dia 20 de Janeiro 

Não inclui: 

Despesas de carater pessoal e qualquer coisa não descrita acima  
PDM TRAVEL   Alvará DGT 1377/2006 RNAVT 2616 apavt 1.641 

Rua Vitor Costa e Silva Nº 15 Loja F, 8600-764 Lagos 

Tel: 282 782078 Email: info@pdm-travel.com 

http://www.pdm-travel.com 
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1st of May  

Departure from Indicated points along the Algarve 
starting in Lagos at 8h30 

Arrival in Seville Hotel Derby 3*around 14h local 
time 

Check into the hotel, free afternoon and evening 

2nd of May 

Breakfast at the Hotel and morning free 

15h00 transfer to La Feria de Seville and return to 
the hotel around 01h00 (after the fireworks) 

3rd of May 

Departing from the hotel after breakfast (11h30) to 

Cordoba  

Lunch in Écija -  Restaurant Las Ninfas 

1 de Maio 

Partida de Lagos pelas 8h30,  paragens nos locais       
indicados ao longo do Algarve. 

Chegada a Sevilha ao Hotel Derby 3* pelas 14h hora  
local 

Check in no hotel, tarde e noite livres  
 

 

 

 

 

 

2 de Maio 

Pequeno almoço no hotel e manhã livre 

As 15h00 transfer para o recinto da La Feria e  regresso 

ao hotel pela 01h00 (depois do fogo de artificio) 

 

 

 

 

 

3 de Maio 

Saído do hotel depois do pequeno almoço (11h30) para 

Córdoba 

Almoço na vila de Écija -  Restaurante Las Ninfas 



After lunch free time to explore the beautiful      

town of Écija 

Departing Écija around 16h00 to Cordoba and 

check into Hotel Eurostars Conquistador 4* 

Free evening to explore the city  

4th of May 

Breakfast at the hotel and free day  to explore and 

visit the Patios of Cordoba (1st day of the Patios) 

5th of May 

After breakfast guided tour of the Mosque and   

Cathedral of Cordoba (entrances and audio guide) 

Free afternoon for the Patios or explore the City 

Tempo livre para explorar a linda cidade de Écija 

 

 

 

 

 

 

Saída de Écija por volta das 16h00 para Córdoba e check in 

no Hotel Eurostars Conquistador 4* 

Noite livre para explorar a cidade  

 

 

 

 

4 de Maio 

Pequeno almoço no hotel e dia livre para explorar a  cida-

de e visitar os Pátios de Córdoba (1º dia do festival)  

 

 

 

 

 

5 de Maio 

Após o pequeno almoço, visita guiada à Mesquita e        

Catedral de Córdoba (inclui entradas e áudio guia)   

Tarde livre para o Festival dos Pátios ou explorar a cidade 



6th of May 

 After breakfast departure from the hotel at 9h30 

Guided tour to the Medina Al Zahra (4h tour) 

After the tour lunch at Almodóvar del Rio in the  

restaurant Assador El Campero  

 

After lunch visit to the Castle of Almodóvar del Rio. 

Castle used in the series Game Of Thrones  

 

Departing from Almodóvar at 16h30 to the Algarve 

6 de Maio 

Saída do hotel depois do pequeno almoço (9h30) 

Visita guiada as ruinas de Medina Al Zahra (4h) 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de visita guiada ao Medina Al Zahra o almoço 

será no restaurante Assador El Campero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois do almoço, uma visita ao Castelo de Almodóvar 

del Rio. Um dos castelos da serie Guerra dos Tronos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saída de Almodóvar del Rio pelas 16h30 para o Algarve 



Appetizer / entrada 

Mixed salad / salada mista 

(to share between 4 persons) 

(dividir por cada 4 pessoas) 

1º Dish / 1º prato 

Tomato soup / Sopa de tomate 

or / ou  

Paella / Paelha 

(Please choose 1 option on booking) 

(Por favor escolher 1 opção na reserva) 

2º Dish / 2º Prato 

Cod fish a la Muselina / Bacalhau a Muselina 

or / ou 

Pork Medallions Castellana Style/ Medalhões de  porco á Castelhana 

(Please choose 1 option on booking) 

(Por favor escolher 1 opção na reserva) 

 

Dessert / Sobremesa 

Chocolate fondant / Fondant de Chocolate 

 

Drinks included / Bebidas incluídas : 

Beer, wine, water, juice and coffee 

Cerveja, vinho, refrescos, água e café 



 

Appetizer / Entradas 

Selection of Iberian sausages/ Prato de enchidos Ibericos 

(to share between 4 persons) 

(dividir por cada 4 pessoas) 

1º Dish/ 1º Prato 

Tomato soup / Sopa de tomate  

or / ou 

Scrambled Eggs With Mushrooms / Ovos mexidos com cogumelos 

(Please choose 1 option) 

(Por favor escolher 1 opção na reserva) 

2º Dish / 2º Prato 

Fillet of Hake in sauce / Filete de Pescada em molho 

or / ou 

Grilled Pork Medallions / Medalhões de porco grelhados 

(Please choose 1 option) 

(Por favor escolher 1 opção na reserva) 

Dessert 

House dessert / Sobremesa da casa 

 

Drinks included/ Bebidas incluídas: 

Beer, wine, water and juice  

Cerveja, vinho, água e refrigerantes 


