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WAMOS é união. A união de 
quatro grandes empresas consolidadas: Pullmantur Air,

Pullmantur Circuitos, a operadora de turismo Pullmantur Caribe e a rede de agências 
de viagens espanholas Nautalia.

WAMOS é experiência. Quatro décadas trabalhando para que você volte para casa feliz e satisfeito
de sua viagem. O serviço atencioso de sempre agora está multiplicado por quatro.

WAMOS continua sendo o mesmo produto de alta qualidade a preços incríveis.

A companhia aérea Pullmantur Air agora é WAMOS AIR
5 Jumbos que a posicionam como a terceira companhia aérea de longo curso mais importante da Espanha.

Pullmantur Circuitos é agora WAMOS CIRCUITOS
com circuitos pela Europa e Espanha - Portugal e Marrocos.

A Operadora de Turismo do Caribe Pullmantur agora é WAMOS TOUR
com pacotes de férias para o Caribe.

E por último, WAMOS é também Nautalia Viajes, uma rede de mais de 200 agências de viagens na Espanha.

Somos os mesmos, e nossas equipes sempre nos fizeram diferentes. 

Vamos?

a pullmantur circuitos se chama 
Agora 

Vamos?
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Serviço
Sorrir libera as endorfinas, gera simpatia e nos faz sentir muito mais 
livres. o “Sorriso” é uma característica exclusiva de nosso serviço que 
faz com que o índice de satisfação de nossos clientes atinja um nível 
altamente positivo.

Companhia experiente
há mais de quatro décadas recebemos pessoas como você, que confiam no 
serviço de uma companhia que tem como objetivo fazer que seus clientes 
voltem para casa felizes e satisfeitos. Quatro décadas de experiência que 
estendem a mão ao nosso único protagonista: você.

afinidade
nossos circuitos pela europa são comercializados somente na américa 
Latina, o que nos permite adaptar o ambiente da viagem ao seu gosto, 
feito do seu jeito, especialmente para você.

QuaLidade-preço
entre os diversos objetivos da Wamos, um dos mais importantes é 
oferecer a máxima qualidade a um preço imbatível. desta forma, você vai 
desfrutar ainda mais da experiência.

a Segurança de viajar Com a WamoS
milhões de passageiros já viveram a experiência Wamos em algum de 
nossos circuitos ou já voaram num dos aviões da Wamos air. e todos com 
a confiança e a tranquilidade de viajar com uma companhia líder, capaz de 
transformar seus sonhos em realidade.

experiênCia de viajanteS
Quando uma pessoa decide viajar com a Wamos, sabe que não vai ter 
férias como outras quaisquer, mas sim uma experiência única e completa. 
talvez por isso a maioria repita. 
na Wamos, nunca dizemos “adeus”, dizemos “até logo!”.

fériaS ideaiS
Se você decidiu viajar por terra, encontrará a melhor opção entre nossos 
CirCuitoS. oferecemos uma grande variedade de atraentes roteiros com 
diferentes níveis de preço, para que você possa desfrutar ao máximo dos 
mais belos recantos de nossa antiga e bela europa.
também podemos unir CirCuito & CruZeiro, e oferecer ambas as 
viagens. uma possibilidade que você só vai poder viver com a Wamos. 
Circuitos pela espanha e pela europa, além de Cruzeiros combinados e 
com todos os serviços coordenados para garantir a você fériaS ideaiS. 
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CirCuitos PELA EsPANHA, PortugAL E MArroCos
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Contamos com uma extensa e atrativa oferta de circuitos na península 
ibérica e no exótico marrocos, além de mais de 60 itinerários diferentes 
com início em madri, Costa del Sol, tânger, Barcelona e Lisboa.

CirCuitos PELA EuroPA

52

mais de 100 itinerários e roteiros para que você possa conhecer 
as cidades mais belas da europa, com diversas alternativas para 
iniciar e terminar sua viagem em cidades diferentes: madri, Lisboa, 
paris, Londres, amsterdã, frankfurt, milão, veneza e roma.
nós nos adaptamos a todos os gostos e a todos os bolsos e para que 
seu orçamento de viagens deixe de ser um problema, colocamos três 
opções a sua disposição:

Série eConômiCa: para os que querem viajar a preços baixos, 
sem precisar abrir mão de serviços básicos e cômodos.
Série turíStiCa: para os que procuram a melhor relação custo-
benefício.
Série CLáSSiCa: pensada para atender as expectativas dos 
viajantes mais exigentes.

CoMbiNAdos CirCuitos & CruzEiros

128

a Wamos oferece a maneira mais exclusiva de viajar, dando a escolher 
entre mais de 10 opções de circuitos pela espanha e europa, para 
combinar com cruzeiros pelo mediterrâneo, Báltico e fiordes do norte. 
aproveite a versatilidade desta opção e conheça lugares incríveis.

EuroPA EM suAs Mãos

138 tudo o que você sempre quis conhecer, mais acessível do que nunca.

PAís Por PAís

154 diferentes países. diversas opções de viagem. pessoas diferentes e, por 
conseguinte, diferentes gostos. há muitos lugares esperando por você.

oriENtE Médio

180
não oferecemos uma simples viagem. oferecemos experiência e 
diversão. a vibrante sensação de ter ao seu alcance as culturas de 
países lendários e interessantes como egito, israel, jordânia e turquia.

por que escolher a Wamos Circuitos?

Confirmação imediata
Sem esperas desnecessárias. 
Com nosso terminal de reservas on-Line, sua agência pode fazer a 
reserva sem esperas, obtendo confirmação imediata de todos os circuitos 
europeus e emitir a documentação com as informações necessárias para 
a sua participação na viagem escolhida.

 SaídaS garantidaS 
 a segurança de viajar com a Wamos. 

em todos os nossos circuitos marcados com este ícone, caso o número 
de participantes requerido não seja atingido, garantimos outro circuito 
similar na mesma data ou em data muito próxima à escolhida.

eSCoLha o meLhor dia para voar
flexibilidade antes de tudo. 
para que você possa escolher a data e a companhia aérea que mais lhe 
convenham, existe a possibilidade de adaptar a estadia em madri inclusa 
em nossos itinerários, distribuindo as noites e a visita em madri no início 
ou no fim da viagem, de acordo com seus voos, ou acrescentando noites 
em qualquer das cidades de início ou de fim de circuito (consulte preço de 
noites extras na página 7).

Sem SurpreSaS 
taxas de estadia inclusas. 
em todos os nossos circuitos, as taxas turísticas de estadia nas cidades 
de turim, milão, veneza, florença, roma e Barcelona estão inclusas no 
preço.      

vantagens

Desfrutar do caminho é perceber que quando se viaja em 
boa companhia, o destino nem sempre é o mais importante.
as boas coisas da vida ficam muito melhores quando compartidas com 
pessoas que tem hábitos, gostos e interesses em comum e se entusiasmam 
com as mesmas coisas. pensando nisso, fazemos um convite para que você 
compartilhe com a gente a experiência Wamos Circuitos.
pronto para viver um mundo de sensações? obrigado por partilhar esta 
jornada com a Wamos. Seja bem-vindo!

voo incluso
saindo de madri
ou Barcelona



doCumentação de viagem
você vai receber de seu agente de viagens a documentação completa 
contendo informações detalhadas dos serviços de cada dia, hotéis onde 
você ficará hospedado e telefones de contato de nosso representante, que 
irá recebê-lo no momento de sua chegada à europa.

reCepção na Sua Chegada à europa
nos programas com assistência e traslado inclusos, nossos 
representantes estarão esperando por você na saída do desembarque, 
após o controle de passaportes e bagagens. além de dar as boas-vindas 
e acompanhá-lo ao hotel, eles vão ajudá-lo a resolver e esclarecer suas 
dúvidas e informar o horário de encontro com seu guia acompanhante e 
demais participantes do circuito.

durante sua estadia em madri ou em qualquer capital de início da 
viagem, nossos representantes ou seu guia acompanhante vão dar 
esclarecimentos e prestar toda a ajuda necessária, informando-o das 
excursões e atividades que você poderá realizar para aproveitar e 
desfrutar ao máximo sua estada.

tranSporte
a Wamos dispõe de uma moderna frota de ônibus com janelas 
panorâmicas, ar-condicionado, poltronas reclináveis e sistemas de áudio 
e vídeo de alta-fidelidade. os veículos são dotados dos mais modernos 
sistemas de segurança e submetidos antes de cada saída a rígidos 
controles e revisões, com a finalidade de garantir sua segurança durante 
a viagem.

Bagagem
nas viagens de ônibus se transportará gratuitamente um máximo de uma 
mala por pessoa, de tamanho normal e de até 30 kg. o excesso de bagagem 
será aceito sempre e quando a capacidade de carga do veículo permitir, 
podendo ser recusado, sempre a critério do guia.  

motoriStaS
Contamos com profissionais qualificados que contribuem com sua 
experiência e cortesia na prestação do serviço, cumprindo sempre 
a normativa europeia em termos de segurança no transporte, 
particularmente no que se refere ao tempo de condução e descanso.

guiaS aCompanhanteS
uma equipe de guias experiente e qualificada nos permite garantir 
que cada circuito contará com um excelente profissional e profundo 
conhecedor do percurso, sempre pronto a informá-lo e orientá-lo, 
oferecendo as melhores alternativas para o total aproveitamento de seu 
tempo livre nos lugares visitados. 
para grupos com menos de 20 pessoas, o trajeto total ou parcial será feito 
por um motorista-guia falando espanhol.

 novidade para nossos Clientes brasileiros
 Como novidade para nossos clientes brasileiros, 
ofeceremos uma ampla seleção de circuitos sempre acompanhados 
de um guia falando português.

Consulte nossos itinerários e saídas que oferecem este serviço.

nas saídas que contam com um menor número de participantes 
brasileiros, não há um guia exclusivo de idioma português, nestes 
casos, oferecemos um guia com bom nível de português, que permitirá 
a nossos clientes desfrutar ao máximo de sua viagem.

este serviço é oferecido nos trajetos do início até o final da viagem, 
com exceção das etapas indicadas em cada circuito. este serviço 
também não está disponível durante a estadia em madri ou nas noites 
extras em qualquer cidade de início ou fim de viagem.

os traslados, visitas locais e serviços adicionais poderão ser realizados 
por guias de idioma espanhol.

serviço de excelência wamos circuitos clientes brasileiros wamos circuitos

deSfrute da meLhor gaStronomia
deixe-se aconselhar por nossos experientes guias acompanhantes, eles 
irão orientá-lo sobre como desfrutar ao máximo da mais saborosa e típica 
gastronomia de cada país, sempre com alternativas diferentes, para todos os 
gostos e níveis de preço.       
tanto na espanha como em portugal, em virtude da rica e variada oferta 
gastronômica, da facilidade de idioma e dos gostos em comum compartilhados 
com os países da américa Latina, somente oferecemos estadias nos hotéis 
em regime de alojamento e café da manhã, exceto durante a estadia na Costa 
del Sol, onde o regime base é meia pensão. 
no início da viagem, nossos guias darão ampla informação sobre os mesmos 
e sobre como aproveitar certas promoções e ofertas, além das que serão 
oferecidas diariamente pelos hotéis utilizados para alojamento. e tudo isso só 
por ser um cliente da Wamos 
no resto da europa, oferecemos jantares opcionais apenas nas cidades onde 
o serviço for compatível com a possibilidade de participar das atividades 
organizadas, para garantir que a experiência de viajar em grupo transcorra 
satisfatoriamente.  

aLmoçoS e jantareS inCLuSoS na Série turíStiCa
em alguns de nossos circuitos da série turística também incluímos 
almoços típicos em madri e assis, jantares em heidelberg, jantar com 
show de tenores em roma e almoço no “pueblo español” em Barcelona, 
incluindo visita. Consulte os detalhes dos serviços inclusos em cada 
itinerário. 
além disso, todos os nossos circuitos incluem café da manhã buffet, que 
pode ser mais ou menos variado, dependendo da categoria do hotel .

gastronomia
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nota: os descontos se aplicam aos circuitos pela europa Séries econômica, turística, Clássica, e espanha, 
portugal e marrocos. os descontos por idade se aplicam em função da idade do passageiro na data de início 
do circuito. no momento da reserva ou no início da viagem, nossa equipe poderá solicitar documentação 
que comprove a aplicação do desconto.

 reServa anteCipada40$  economize até mais de 100 $
ao reservar e quitar a viagem com mais de 60 dias antes da data de saída 
do circuito. Consulte em cada itinerário o desconto de venda antecipada. 

 maioreS de 65 anoS 
 desconto de 5%

nossos clientes com idade acima de 65 anos se beneficiarão de um 
desconto de 5% sobre o preço de todos os nossos circuitos, exceto aqueles 
que incluem tarifas de trem ou avião. 

 terCeira peSSoa
 desconto de 5%  

na maioria dos nossos circuitos, é possível viajar uma terceira pessoa, 
dividindo um quarto duplo, com um desconto de 5% sobre o preço do 
circuito.

CriançaS
grátiS até 23 meses, sem direito a assento. os pais devem pagar 
diretamente ao hotel as possíveis despesas de berço ou alimentação que 
possam surgir. nos combinados “Circuito & Cruzeiro” e nos “Cruzeiros” 
não é permitido viajar com bebês de menos de 6 meses, devido à falta 
de meios técnicos e sanitários necessários para uma correta assistência 
médica a bordo em caso de emergência.
desconto de 25% para crianças de 2 a 11 anos, sobre o preço do circuito, 
viajando na companhia de dois adultos e dividindo o mesmo quarto.
os descontos especiais para crianças são diferentes nos combinados 
“Circuitos & Cruzeiros“: consulte cada programa.

Quarto dupLo a dividir
garantido e sem suplemento
Se você estiver viajando sozinho/a, mas deseja compartilhar um 
quarto duplo com outra pessoa do mesmo sexo, nós garantimos essa 
possibilidade. Confirmação garantida em até sete dias da data de início 
da viagem. você pagará o suplemento individual somente no caso de não 
aceitar dividir o quarto com a pessoa proposta por nós, sem nenhuma 
penalização adicional.

monoparentaiS
para todos os tipos de família.
Como novidade este ano, temos vantagens especiais para que todas as 
famílias possam passar férias perfeitas. agora as famílias monoparentais, 
formadas por um familiar direto adulto e uma criança sob sua 
responsabilidade, poderão se acomodar em um quarto duplo mantendo 
os preços vantajosos oferecidos às crianças.

descontos
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 a segurança de viajar
com a wamos

NOTIFICAÇÃO DE SINISTROS: 
O segurado deverá entrar em contato com a MAPFRE FAMILIAR 
do lugar fora da Espanha onde se encontre, na ocorrência de 
quaisquer circunstâncias objeto das prestações garantidas.
O segurado deverá fornecer as seguintes informações para a 
MAPFRE:
* Nome do segurado sinistrado e localizador da reserva 
* Número da apólice contratada 
*  Lugar e número de telefone onde se encontra o segurado 

sinistrado
* Detalhes do sinistro

REEMBOLSOS: 
os pedidos de reembolso devem ser encaminhados diretamente 
para a MAPFRE (chamada prévia ao telefone 34 581 67 09), nunca 
para a agência de viagens nem para a Wamos Circuitos, que não 
têm poder sobre a concessão de indenizações. A solicitação deve 
ser acompanhada de documentos comprovativos e endereçada a: 
MAPFRE ASSISTÊNCIA - CENTRAL DE ASSISTÊNCIA. A/AT. DTO. 
DE REEMBOLSOS. CRTA.DE POZUELO, 52 EDF. 1 ANEXO. 28222 
MAJADAHONDA - MADRI-

SEgURO DE ASSISTÊNCIA EM vIAgEM 
Incluso 
viaje sem preocupações com a Wamos Circuitos. Com a sua 
segurança em mente, oferecemos o melhor seguro que garante 
a  assistência e a cobertura dos principais incidentes que 
possam surgir. As apólices de seguro subscritas entre a Wamos 
Circuitos e a Mapfre, entre outros, incluem a cobertura exigida 
pelos estados-membros aderentes ao ESPAÇO SCHENgEN para 

a concessão de vistos, despesas médicas, repatriamentos, etc., 
conforme detalhado nas condições da APÓLICE contratada.

DETALHE - RESUMO 
A TíTULO INFORMATIvO DAS gARANTIAS DAS 
APÓLICES CONTRATADAS: 

WAMOS 
CIRCUITOS
INCLUSO

WAMOS 
CIRCUITOS

ASSISTÊNCIA 
OPCIONAL

WAMOS 
CIRCUITOS

CANCELAMENTO 
OPCIONAL

APÓLICE 698-430 APÓLICE: 698-431 APÓLICE 661-182

1-BAGAGENS.

Perda definitiva ou roubo da bagagem despachada.  *** Até 1.000€ ***

Danos à bagagem despachada. 600€ até 60€ ***

Demora na entrega /Bagagens despachadas / Mais de 6 horas. 60€ até 120€ ***

Localização de bagagens e itens pessoais. ILIMITADO INCLUSO ***

2-ACIDENTES.

Acidentes no meio de transporte:
- Morte. *** até 30.000€ ***
- Invalidez. *** até 30.000€ ***

3-ASSISTÊNCIA PESSOAL.

Despesas Médicas, Cirúrgicas e Hospitalização: *** ***
- Por despesas incorridas por doença ou acidente fora de seu país de residência habitual. Até 60.000€ Até 60.000€ ***

Repatriamento ou transporte sanitário de feridos ou doentes. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriamento ou transporte de falecidos. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriamento de um acompanhante. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriamento de menores ou deficientes. ILIMITADO ILIMITADO ***

Deslocamento de um acompanhante em caso de hospitalização do segurado: ILIMITADO ***
- Despesas de deslocamento. *** ILIMITADO ***
- Despesas de estadia. *** 75€ dia, limite 750€ ***

Retorno do segurado por hospitalização e/ou falecimento de familiar do segurado. *** ILIMITADO ***

Retorno antecipado por sinistro grave no domicílio residencial ou profissional. *** ILIMITADO ***

Transmissão de mensagens urgentes. ILIMITADO ILIMITADO ***

Envio de medicamentos. ILIMITADO ILIMITADO ***

Despesas de prolongação da estadia no hotel por doença ou acidente. 30€ dia, limite 300€ 75€ dia, limite 750€ ***

4-RESPONSABILIDADE CIVIL.

Responsabilidade Civil Privada. *** Até 120.000€ ***

Defesa Legal em processos decorrentes de acidentes de circulação fora de seu país 
de residência. *** INCLUSO ***

5-TAXAS DE CANCELAMENTO DA VIAGEM.

Despesas por cancelamento da viagem. ***  Até 2.500€ 

6-ATRASOS.

Perda de conexões por atraso do meio de transporte aéreo contratado. *** Até 300€ ***

PREÇO POR PESSOA E VIAGEM IMPOSTOS INCLUSOS  INCLUSO 27 $ USD 34 $ USD

Telefone de assistência

+34 91 572 53 91 
Atendimento 24 horas
para a Espanha e outros países
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CIDADE

Série 
Europa Econômica 

Série Europa Turística Série Europa Clássica 
Preço

por Traslado  
Máximo 

3 Pessoas

Série Espanha, Portugal e 
Marrocos Categoria “T”

Série Espanha, Portugal e 
Marrocos Categoria “C”

Tipo de Quarto Duplo Triplo Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo Individual

MADRI 90 87 139 92 89 142 95 91 158 71

PARIS 103 94 189 111 102 204 125 114 229 Pag. 147

LISBOA 66 64 109 66 64 109 73 73 135 64

LONDRES 90 87 162 - 144 140 192 Pag. 146

AMSTERDÃ 88 85 159 - 108 106 171 Pag. 148

FRANKFURT 58 57 102 58 57 102 65 64 114 Pag. 149

ROMA 90 87 144 90 87 144 103 100 152 Pag. 152

vENEZA 78 77 128 87 86 143 107 105 172 -

MILÃO 90 87 144 - 103 100 152 -

PRAgA 95 85 185 - - Pag. 150

vIENA - 80 76 134 - -

BARCELONA 97 89 172 97 89 172 115 105 200 99

vALÊNCIA - 48 47 91 52 50 93 -

SEvILHA - 79 78 141 87 85 142 -

* Os preços de noites de hotel são em USD, por pessoa, em regime de alojamento e café da manhã.
* Não são válidos em noites extras para passageiros que dividem quarto. 
* Os preços dos traslados são em USD, por veículo, para um máximo de 3 ocupantes.
* Os preços publicados não são válidos para períodos de feiras, congressos ou eventos de carácter excepcional.

documentação pessoal 

noites extras

Todos os passageiros, incluindo crianças, devem ser portadores 
de sua documentação pessoal e familiar correspondente; 
recomendamos passaporte com validade mínima de 6 meses, e 
vistos de acordo com o país ou países que se visitem.

Todos os menores de 18 anos que viajam sem os pais ou 
acompanhados de qualquer outra pessoa diferente deles, devem 
providenciar uma autorização por escrito e assinada por seus pais 
ou tutores, no caso de ser solicitada por qualquer autoridade.

vISTOS 
Para visitar os diversos países que fazem parte do ESPAÇO 
SCHENgEN basta tramitar um único visto, o “Schengen múltiplo”, 
junto à representação consular do primeiro país visitado.

Lembre-se que todos os nossos circuitos contam com o Seguro 
de Assistência em viagem, que inclui, entre outros, as coberturas 
exigidas pelos estados-membros do Espaço Schengen para a 
concessão de vistos. Ao fazer a reserva, seu agente de viagens 
poderá emitir o certificado que deve ser apresentado no 
consulado, juntamente com os demais documentos de viagem e 
pessoais. 

O pedido de visto para o resto dos países deve ser feito diretamente 
junto ao consulado ou embaixada de cada país. Recomendamos 
que você entre em contato com as representações consulares 
ou embaixadas de cada país para atualizar estas informações e 
verifique o tempo necessário para a concessão dos vistos, para 
poder solicitá-los com a devida antecedência.

Preços especiais e confirmação imediata
Em todos os nossos circuitos, no início ou no fim da viagem, você 
pode prolongar sua estadia nas principais cidades, solicitando noites 
adicionais a preços especiais. Agora, em nossos circuitos, você pode 

contratar sua estadia no início ou no final da viagem. Durante essa 
extensão, gratuitamente, você também irá se beneficiar da cobertura 
de nosso Seguro de Assistência em viagem. Os preços são válidos 
para um máximo de 2 noites no início ou no final da viagem.

informações sobre seu circuito
HOTÉIS
Nossa vasta experiência nos permite selecionar os hotéis mais 
adequados para cada itinerário, sempre procurando obter a 
melhor relação custo-benefício: a melhor localização possível, 
bons meios de comunicação e um nível de serviços e conforto 
de acordo com a categoria e com as diferentes alternativas que 
oferecemos em nossos roteiros. 

vISITAS
Todas as visitas inclusas em nossos itinerários são realizadas 
com guias locais selecionados pelo domínio do idioma espanhol, 
amplo conhecimento sóciocultural e, principalmente, por saber 
transmitir as informações de maneira amena e divertida.

EXCURSõES OPCIONAIS
Ao viajar em nossos circuitos, você poderá fazer excursões com-
plementares (opcionais) particulares, começando em seu próprio 
hotel e contando com o acompanhamento de guias experientes 
que só falam em seu idioma. O melhor serviço pelo melhor preço.

 CARREgADORES
 Para sua comodidade, todos os programas em que 

este símbolo aparece contam com serviço de carregadores, que 
transportarão a bagagem até seu quarto e novamente até o ônibus, 
na saída do hotel. 
Nos circuitos que incluem serviço de carregadores nos hotéis, o 
excesso de bagagem implicará no pagamento de um montante 
extra determinado.

gORJETAS
Em todos os nossos programas, as gorjetas ou taxas de serviço dos 
restaurantes estão inclusas, bem como o serviço de carregadores, 
naqueles que assim o indiquem expressamente. 
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Excursões opcionais para comprar antes de viajar.  
madri, paris, londres, roma, innsbruck, berlim e praga (abril 2015 – março 2016)

MADRI
Toledo Meio dia 
Uma cidade-museu de grande beleza artística, foi a 
capital do país e é uma das mais antigas da Europa.
Toledo possui magníficos exemplos de arquitetura 
de distintas épocas: árabe, judaica e católica, que a 
convertem numa das principais cidades monumentais 
da Espanha, declarada patrimônio da humanidade 
pela unesco.
Na chegada, visita panorâmica e passeio pela cidade 
para admirar suas ruas e monumentos: exterior da 
catedral, visita à Igreja de São Tomé (“Enterro do 
Conde de Orgaz”, obra-prima de El Greco), convento 
de São Domingos, o Antigo (onde se encontra o túmu-
lo de El Greco), a sinagoga de Santa Maria la Blanca e 
a igreja de São João dos Reis.
Também admiraremos toda a riqueza artesanal da 
famosa técnica do “damasquinado” (incrustração de 
metais preciosos no aço).
Em virtude do fechamento do Convento de Santo 
Domingo aos domingos pela manhã, o mesmo será 
substituído pela Mesquita do Cristo de la Luz.

PARIS
Iluminações e cruzeiro ao longo do Sena
Primeiro contato com a cidade luz por meio das 
clássicas “Iluminações”, uma singular visita noturna 
pela cidade. 
Saída de ônibus do hotel em direção ao rio Sena 
para subir a bordo do barco da empresa “Bateaux 
Mouches” e fazer um belo passeio ao longo do rio, 
observando os magníficos monumentos históricos 
que adornam suas margens e ilhas, unidas entre si 
por uma sucessão de belas pontes. 
O passeio termina no próprio embarcadouro, onde 
o guia local estará a espera para dar início à visita 
panorâmica, na qual poderemos fazer as seguintes 
paradas que não são permitidas durante o dia: Tro-
cadero, Place Vendôme, Prefeitura e Arco do Triunfo. 
Retorno ao hotel. A ordem das visitas pode ser feita 
no sentido inverso.

LONDRES
City e Pub Tour
Saída de ônibus do hotel para conhecer a parte leste da 
cidade, onde Londres nasceu na época dos romanos, 
a “City”, atual distrito financeiro onde se concentra a 
arquitetura mais vanguardista da cidade (Norman Fos-
ter, Adrien D.Smith, etc). Faremos algumas paradas na 
catedral de St. Paul, na margem oposta do rio Tâmisa, 
para admirar a melhor vista da famosa Torre de Lon-
dres e da fortaleza de mesmo nome, onde Ana Bolena, 
esposa de Henrique VIII, morreu decapitada. Vamos 
fazer uma agradável caminhada pelos cais e desfruta-
remos de uma consumação num típico “English Pub”. 
Recomendamos especialmente o “pint” de cerveja. De 
volta ao hotel, vamos fazer uma última parada para 
apreciar a vista iluminada do “Big Ben” e da famosa 
“London Eye”. 

ROMA
Roma Barroca
Saída à tarde em direção ao centro histórico de Roma, 
onde descemos do ônibus para fazer a visita a pé: a 
“Fontana di Trevi”, conhecida mundialmente pelo ritual 
de jogar três moedas (um dos desejos será, certa-
mente, voltar para Roma num futuro); o Panteão, um 
dos edifícios mais grandiosos da antiguidade, onde se 
encontra o túmulo do primeiro rei da Itália, Vítor Ema-
nuel II; e a “Piazza Navona”, onde podemos contemplar 

Nesta temporada, o melhor serviço e a garantia de qualidade também se aplicam aos pacotes de excursões elaborados para os circuitos que 
detalhamos a seguir.

Para complementar a experiência de nossos circuitos, colocamos à disposição uma grande oferta de excursões totalmente adaptadas aos 
passageiros e ministradas por nossa equipe profissonal de guias oficiais nas cidades visitadas.
 
Como contratar? 
Você pode contratar as excursões de sua escolha reservando até 30 dias antes do início do circuito, por meio de sua agência de viagens.
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as obras de Bernini e Borromini. Posteriormente, de 
volta ao ônibus, faremos um circuito panorâmico pela 
Roma da “dolce vita”, desfrutando do ambiente noturno 
desta cidade, com destaque para a Via Veneto, a Piazza 
Venezia com seu monumento a Vittorio Emanuelle e o 
balcão de Mussolini, a Praça da República, com a sua 
fonte das Náiades e, finalmente, a Praça de São Pedro 
do Vaticano iluminada.

INNSBRUCK
Visita à cidade
Início da visita, pela tarde, à capital do Tirol: Innsbruck, 
o coração dos Alpes. Subiremos o monte Bergisel, 
onde se encontra o trampolim olímpico, e visitaremos 
a impressionante Pintura Circular. Posteriormente, 
visitaremos a basílica de Wilten, de estilo rococó, uma 
das mais bonitas do país e local de peregrinação, 
onde se encontra a Virgem das 4 Colunas. Seguire-
mos pelo centro histórico fazendo um passeio a pé 
até chegar a um edifício único: o Telhado de Ouro, que 
tem esse nome por ser coberto com telhas de cobre 
revestidas de finas e belas lâminas douradas. Tempo 
livre no centro para explorar suas ruelas medievais e 
suas lojas, que oferecem todo o tipo de artigos típicos 
tirolêses, desde vistosas roupas coloridas e chapéus 
de lã, até o mundialmente famoso cristal Swarovski.

BERLIM
Berlim noturna
Saída de ônibus do hotel em direção ao monumen-
to do Soldado Soviético, coluna da Vitória, Portão 
de Brandemburgo, Parlamento, para continuar em 
direção à Fillarmônica, ao Museu de Artes e Ofícios 
e a outros edifícios marcantes da cidade até chegar 
à parte oriental e percorrer o atípico bairro judeu, em 
meio a pátios labirínticos e muitos lugares animados. 
Seguiremos para Potsdamer Platz, para admirar um 
dos centros vanguardistas mais espetaculares do 
mundo moderno e contemplar o antigo traçado do 
muro de Berlim, além dos fragmentos que ainda res-
tam, para ter uma visão de como era cidade, quando 
estava dividida.

PRAGA
Praga noturna · O caminho real
Começamos a visita passando pelo Santuário de Lore-
to para chegar à praça do bairro do Castelo, de onde 
se tem uma vista deslumbrante da cidade de Praga e 
da Catedral de São Vito, que se destaca no interior do 
Castelo por sua iluminação. Seguiremos para o bairro 
da Cidade Pequena (Malá Strana), admirando locais 
cheios de encanto até chegar à Ponte Carlos. Depois 
de atravessar esta ponte mágica, passando pela rua 
Celetná, chegaremos ao Portão de Pólvora, aos pés 
do qual foram iniciados diversos cortejos de coroação 
e mesmo funerários dos reis da Boêmia.

BELLE EUROPE / FANTÁSTICA EUROPA Adultos Crianças
(+4-13 anos)

BERLIM BERLIM NOTURNA

131$ 91$INNSBRUCK VISITA À CIDADE

PRAGA PRAGA NOTURNA - O CAMINHO REAL

EUROPA TRADICIONAL / PANORAMA EUROPEU Adultos Crianças
(+4-13 anos)

PARIS ILUMINAÇÕES E CRUZEIRO AO LONGO DO SENA

187$ 131$LONDRES CITY E PUB TOUR 

ROMA ROMA BARROCA

EUROPA TURÍSTICA / EUROPA A SEU ALCANCE /  
ESSÊNCIA EUROPEIA / EUROPASION

Adultos Crianças
(+4-13 anos)

MADRI TOLEDO MEIO DIA

205$ 131$PARIS ILUMINAÇÕES E CRUZEIRO AO LONGO DO SENA

ROMA ROMA BARROCA

EUROPA VIVA Adultos Crianças
(+4-13 anos)

MADRI TOLEDO MEIO DIA

248$ 161$
PARIS ILUMINAÇÕES E CRUZEIRO AO LONGO DO SENA

INNSBRUCK VISITA À CIDADE

ROMA ROMA BARROCA

EUROPA MONUMENTAL / EUROPA MÁGICA Adultos Crianças
(+4-13 anos)

MADRI TOLEDO MEIO DIA

260$ 172$
PARIS ILUMINAÇÕES E CRUZEIRO AO LONGO DO SENA

LONDRES CITY E PUB TOUR 

ROMA ROMA BARROCA

LENDAS EUROPEIAS / PAISAGENS DA EUROPA Adultos Crianças
(+4-13 anos)

MADRI TOLEDO MEIO DIA

292$ 191$

PARIS ILUMINAÇÕES E CRUZEIRO AO LONGO DO SENA

INNSBRUCK VISITA À CIDADE

PRAGA PRAGA NOTURNA - O CAMINHO REAL

ROMA ROMA BARROCA

Preços por pessoa em dólares.
Os pacotes de excursões não podem ser divididos nem alterados.
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Duração Início Página
Andaluzia-Cáceres-Costa del Sol-Toledo 5 dias Madri 22

Andaluzia-Costa del Sol 5 dias Madri 23

Andaluzia-Costa del Sol-Levante-Barcelona I 9 dias Madri 23

Andaluzia-Costa del Sol-Levante-Barcelona II 9 dias Madri 25

Andaluzia-Costa del Sol-Marrocos 12 dias Madri 30

Andaluzia-Costa del Sol-Marrocos-Levante-Barcelona 16 dias Madri 32

Andaluzia-Costa del Sol-Toledo I 6 dias Madri 24

Andaluzia-Costa del Sol-Toledo II 6 dias Madri 25

Andaluzia-Costa Mediterrânea-Barcelona 8 dias Madri 22

Andaluzia-Costa Mediterrânea-Madri-Coimbra-Fátima 13 dias Lisboa 48

Andaluzia-Costa Mediterrânea-Marrocos-Barcelona 15 dias Madri 30

Andaluzia-Estadia na Costa del Sol-Marrocos 13 dias Madri 32

Andaluzia-Levante-Barcelona 7 dias Madri 20

Andaluzia-Marrocos-Costa Mediterrânea-Madri-Portugal 20 dias Lisboa 51

Andaluzia-Marrocos-Madri 15 dias Lisboa 50

Andaluzia-Toledo 4 dias Madri 20

Cáceres-Andaluzia-Toledo-Madri 8 dias Lisboa 47

Cáceres-Madri-Salamanca-Coimbra-Fátima 6 dias Lisboa 46

Cantábrico 5 dias Madri 36

Cantábrico-Rias Baixas 8 dias Madri 36

Cidades Imperiais 8 dias Tânger 29

Costa del Sol-Marrocos 9 dias C. del Sol 28

Escapada Andaluzia-Valência (Ônibus+Trem-Bala) 5 dias Madri 21

Escapada a Palma de Mallorca 3 dias Madri 31 e 33

Escapada a Palma de Mallorca 3 dias Barcelona 31 e 33

Escapada Cáceres-Sevilha (Ônibus+Trem-Bala) 3 dias Madri 21

Escapada Córdoba-Sevilha (Ônibus+Trem-Bala) 3 dias Madri 21

Escapada Valência-Barcelona-Zaragoza (Trem-Bala+Ônibus) 4 dias Madri 21

Galícia-Portugal 9 dias Madri 37

Galícia-Portugal-Andaluzia 13 dias Madri 38

Galícia-Portugal-Andaluzia-Levante 16 dias Madri 38

Galícia-Rias Baixas 5 dias Madri 37

Lisboa-Andaluzia-Marrocos-Costa Mediterrânea-Madri-Portugal 23 dias Lisboa 51

Lisboa-Andaluzia-Marrocos-Madri 18 dias Lisboa 50

Lisboa-Cáceres-Andaluzia-Toledo-Madri 11 dias Lisboa 47

Lisboa-Cáceres-Madri-Salamanca-Coimbra-Fátima 10 dias Lisboa 46

Madri-Andaluzia-Costa del Sol 9 dias Madri 14

Madri-Andaluzia-Costa del Sol-Levante-Barcelona 12 dias Madri 13

Madri-Andaluzia-Costa del Sol-Marrocos 16 dias Madri 15

Madri-Andaluzia-Costa del Sol-Toledo 9 dias Madri 13

Madri-Andaluzia-Costa Mediterrânea-Barcelona 13 dias Madri 14

Madri-Andaluzia-Levante 6 dias Barcelona 42

Madri-Andaluzia-Levante-Barcelona 11 dias Madri 12

Madri-Andaluzia-Toledo 8 dias Madri 12

Madri-Cantábrico 9 dias Madri 17

Madri-Cantábrico-Galícia 12 dias Madri 17

Madri-Galícia 9 dias Madri 19

Madri-Galícia-Portugal 13 dias Madri 19

Madri-Portugal-Andaluzia-Levante 13 dias Barcelona 44

Madri-Salamanca-Portugal 9 dias Madri 16

Madri-Salamanca-Portugal (Ônibus+Trem-Bala) 9 dias Barcelona 44

Madri-Salamanca-Portugal-Andaluzia 13 dias Madri 16

Madri-Toledo-Andaluzia-Costa del Sol (Ônibus+Trem-Bala) 9 dias Barcelona 43

Madri-Toledo-Andaluzia-Costa Mediterrânea 10 dias Barcelona 43

Madri-Zaragoza-Norte da Espanha 13 dias Lisboa 49

Marrocos 6 dias C. del Sol 28

Norte da Espanha-Galícia (Ônibus+Trem-Bala) 9 dias Barcelona 45

Norte da Espanha-Portugal 12 dias Madri 40

Norte da Espanha-Portugal-Andaluzia 16 dias Madri 41

Portugal-Andaluzia-Costa del Sol-Marrocos 16 dias Madri 34

Portugal-Andaluzia-Costa del Sol-Marrocos-Levante 19 dias Madri 34

Portugal-Andaluzia-Costa Mediterrânea-Madri-Salamanca 17 dias Lisboa 48

Portugal-Madri-Norte da Espanha 17 dias Lisboa 49

Ronda Ibérica (Norte da Espanha-Portugal-Andaluzia-Levante) 19 dias Madri 41

Salamanca-Portugal 5 dias Madri 26

Salamanca-Portugal-Andaluzia 9 dias Madri 26

Salamanca-Portugal-Andaluzia-Levante 12 dias Madri 27

Incluem:Traslado, visita panorâmica 
e alojamento em Madri Duração Início e 

Fim 
Saída da 
América Página

Madri-Andaluzia-Toledo 8 dias Madri Seg 12

Madri-Andaluzia-Costa del Sol-Toledo 9 dias Madri Dom 13

Madri-Andaluzia-Costa del Sol 9 dias Madri Sáb 14

Madri-Andaluzia-Levante-Barcelona 11 dias Madri Seg 12

Madri-Andaluzia-Costa del Sol-Levante-
Barcelona 12 dias Madri Dom 13

Madri-Andaluzia-Costa Mediterrânea-
Barcelona 13 dias Madri Sáb 14

Madri-Andaluzia-Costa del Sol-
Marrocos 16 dias Madri Dom 15

Madri-Salamanca-Portugal 9 dias Madri Qua 16

Madri-Salamanca-Portugal-Andaluzia 13 dias Madri Qua 16

Madri-Cantábrico 9 dias Madri Qua 17

Madri-Galícia 9 dias Madri Sáb 19

Madri-Cantábrico-Galícia 12 dias Madri Qua 17

Madri-Galícia-Portugal 13 dias Madri Sáb 19

Guia falando português em saídas indicadas.
Consultem nossos itinerários e saídas que oferecem este serviço. 
Na pagina 5 poderá ser encontrada todas as condições aplicadas.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
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CIRCUITOS INíCIO em mADRI

INDICe ALFAbéTICO 

eSPANhA, PORTUGAL 
e mARROCOS



NORTE DA ESPANHA - GALÍCIA - 
PORTUGAL - ANDALUZIA Duração Início e 

Fim
Dia de 
Início Página

Cantábrico 5 dias Madri Sáb 36

Galícia-Rias Baixas 5 dias Madri Ter 37

Cantábrico-Rias Baixas 8 dias Madri Sáb 36

Galícia-Portugal 9 dias Madri Ter 37

Norte da Espanha-Portugal 12 dias Madri Sáb 40

Galícia-Portugal-Andaluzia 13 dias Madri Ter 38

PORTUGAL - ANDALUZIA Duração Início e 
Fim

Dia de 
Início Página

Salamanca-Portugal 5 dias Madri Sáb 26

Salamanca-Portugal-Andaluzia 9 dias Madri Sáb 26

Salamanca-Portugal-Andaluzia-Levante 12 dias Madri Sáb 27

ANDALUZIA - COSTA DEL SOL - 
LEVANTE - MARROCOS Duração Início e 

Fim
Dia de 
Início Página

Andaluzia-Toledo 4 dias Madri Qui 20

Andaluzia-Cáceres-Costa del Sol-Toledo 5 dias Madri Qua 22

Andaluzia-Costa del Sol 5 dias Madri Ter 23

Andaluzia-Costa del Sol-Toledo I 6 dias Madri Ter 24

Andaluzia-Costa del Sol-Toledo II 6 dias Madri Ter 25

Andaluzia-Levante-Barcelona 7 dias Madri Qui 20

Andaluzia-Costa Mediterrânea-Barcelona 8 dias Madri Qua 22
Andaluzia-Costa del Sol-Levante-
Barcelona I 9 dias Madri Ter 23

Andaluzia-Costa del Sol-Levante-
Barcelona II 9 dias Madri Ter 25

Andaluzia-Costa del Sol-Marrocos 12 dias Madri Qua 30
Andaluzia-Estadia na Costa del Sol-
Marrocos 13 dias Madri Ter 32

GRANDES CIRCUITOS PENÍNSULA 
IBÉRICA E MARROCOS Duração Início e 

Fim
Dia de 
Início Página

Galícia-Portugal-Andaluzia-Levante 16 dias Madri Ter 38

Norte da Espanha-Portugal-Andaluzia 16 dias Madri Sáb 41
Ronda Ibérica (Norte da Espanha-
Portugal-Andaluzia-Levante) 19 dias Madri Sáb 41

Andaluzia-Costa Mediterrânea-
Marrocos-Barcelona 15 dias Madri Qua 30

Andaluzia-Costa del Sol-Marrocos-
Levante-Barcelona 16 dias Madri Ter 32

Portugal-Andaluzia-Costa del Sol-
Marrocos 16 dias Madri Sáb 34

Portugal-Andaluzia-Costa del Sol-
Marrocos-Levante 19 dias Madri Sáb 35

ESCAPADAS Duração Início e 
Fim

Dia de 
Início Página

Escapada Andaluzia-Valência  
(Ônibus+Trem-Bala) 5 dias Madri Qui 21

Escapada a Palma de Mallorca 3 dias Madri Diárias 31 e 33
Escapada Córdoba-Sevilha  
(Ônibus+Trem-Bala) 3 dias Madri Ter e Qui 21

Escapada Cáceres-Sevilha (Ônibus+Trem-Bala) 3 dias Madri Qua 21
Escapada Valência-Barcelona-Zaragoza 
(Trem-Bala+Ônibus) 4 dias Madri Dom 21

Duração Início e 
Fim 

Dia de 
Início Página

Madri-Andaluzia-Levante 6 dias Barcelona Qua 42
Madri-Toledo-Andaluzia-Costa del Sol 
(Ônibus+Trem-Bala) 9 dias Barcelona Sáb 43

Madri-Toledo-Andaluzia-Costa 
Mediterrânea 10 dias Barcelona Sáb 43

Madri-Portugal-Andaluzia-Levante 13 dias Barcelona Qua 44

Madri-Salamanca-Portugal (Ônibus+Trem-Bala) 9 dias Barcelona Qua 44

Norte da Espanha-Galícia (Ônibus+Trem-Bala) 9 dias Barcelona Sáb 45

ESCAPADAS Duração Início Fim Dia de 
Início Página

Escapada a Palma de Mallorca 3 dias Barcelona Madri Diárias 31 e 33

Escapada a Palma de Mallorca 3 dias Barcelona Barcelona Diárias 31 e 33

Incluem: Traslado, visita 
panorâmica e alojamento 
em Lisboa

Duração Início Fim Saída da 
América Página

Lisboa-Cáceres-Madri-
Salamanca-Coimbra-Fátima 10 dias Lisboa Lisboa Dom 46

Lisboa-Cáceres-Andaluzia-
Toledo-Madri 11 dias Lisboa Madri Dom 47

Portugal-Andaluzia-Costa 
Mediterrânea-Madri-
Salamanca

17 dias Lisboa Lisboa Dom 48

Portugal-Madri -Norte da 
Espanha 17 dias Lisboa Lisboa Dom 49

Lisboa-Andaluzia-Marrocos-
Madri 18 dias Lisboa Madri Dom 50

Lisboa-Andaluzia-Marrocos-C.
Mediterrânea-Madri-Portugal 23 dias Lisboa Lisboa Dom 51

Duração Início Fim Dia de 
Início Página

Cáceres-Madri-Salamanca-
Coimbra-Fátima 6 dias Lisboa Lisboa Qua 46

Cáceres-Andaluzia-Toledo-
Madri 8 dias Lisboa Madri Qua 47

Andaluzia-Costa Mediterrânea-
Madri-Coimbra-Fátima 13 dias Lisboa Lisboa Qua 48

Madri-Zaragoza-Norte da 
Espanha 13 dias Lisboa Lisboa Qua 49

Andaluzia-Marrocos-Madri 15 dias Lisboa Madri Qua 50
Andaluzia-Marrocos-Costa 
Mediterrânea-Madri-Portugal 20 dias Lisboa Lisboa Qua 51

MARROCOS Duração Início e 
Fim 

Dia de 
Início Página

Marrocos 6 dias Costa del 
Sol Dom 28

Costa del Sol-Marrocos 9 dias Costa del 
Sol Sáb 28

Cidades Imperiais 8 dias Tânger Sáb 29

11

E
SP

A
N

H
A

, P
O

R
T

U
G

A
L E

 M
A

R
R

O
C

O
S

CIRCUITOS SAINDO De mADRI CIRCUITOS SAINDO De bARCeLONA

CIRCUITOS INíCIO em LISbOA

CIRCUITOS SAINDO De LISbOA

CIRCUITOS COm INíCIO NA COSTA DeL SOL e TâNGeR

Não queremos que você imponha limites à sua viagem e, para isso, você pode contar com a gente: colocamos à sua disposição mais de 
60 itinerários com início em Madri, Barcelona e Lisboa. Uma cuidadosa oferta de circuitos pela Península Ibérica e o exótico Marrocos, 
para você escolher aquele que mais se adapte aos seus desejos ou possibilidades econômicas.

Além disso, você tem a possibilidade de escolher entre duas categorias de hotéis na maioria dos itinerários, todos eles com a garantia de 
conforto e qualidade que nos caracteriza. 
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Glorieta Puerta de Toledo, 4, 
28005 Madri

madri · andaluzia · toledo (Cód. 271-15/16)

madri · andaluzia · levante · barcelona (Cód. 280-15/16)

Madri ·
andaluzia ·

Toledo

Início e Fim
Duração

Madri
8 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 830 890
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 870 930
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 30 Mar. e 20 de Abr.)  ............ 120 140

Supl. quarto individual ........... 270 370
Desconto Venda Antecipada ............................  20

Madri · andaluzia · 
levanTe · BarCelona

Início e Fim
Duração

Madri
11 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 1.260 1.360
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 1.320 1.440
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 30 Mar. e 20 de Abr.)  ............ 120 140

Supl. quarto individual ........... 420 520

Desconto Venda Antecipada ............................  40

Madri · andaluzia · Toledo

1º dia (Segunda) aMÉriCa-Madri
Saída de sua cidade de origem com destino, Madri. 
Noite a bordo. 

2º dia (Terça) Madri
Chegada ao aeroporto de Barajas. Assistência e trasla-
do ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre. 

3º dia (Quarta) Madri
Café da manhã e Alojamento. Pela manhã, visita 
panorâmica pela cidade, passando pela Plaza de 
España, Cidade Universitária, Parque del Oeste, Casa 
de Campo, Bairro da Morería, Plaza de Oriente, Plaza 
Mayor, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puerta de 
Alcalá, o senhoril Parque do Retiro, a arena de touros 
de Las Ventas, Plaza de Colón, Paseo de la Castellana, 
Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran 
Via. Tarde livre para continuar visitando a cidade ou 
fazer uma excursão nas redondezas: El Escorial, Ávila 
e Segóvia. 
 
4º dia (Quinta) Madri – CÓrdoBa – SeVilHa 
Café da manhã. Saída para as terras de La Mancha, 
onde faremos uma parada na típica venda de Dom 
Quixote. Continuando para o sul, atravessaremos o 
impressionante desfiladeiro de Despeñaperros, porta 
de entrada da Andaluzia. Nossa próxima etapa será 
Córdoba, cujo centro histórico é Patrimônio da Huma-
nidade. Teremos tempo livre e faremos a visita à cidade 
com um passeio a pé pelo Bairro Judeu com sua famo-
sa Mesquita (visita ao interior). À tarde, seguiremos 
para Sevilha. Alojamento. À noite, teremos tempo livre 
para passear por esta bela cidade andaluza.

5º dia (Sexta) SeVilHa
Café da manhã e Alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando pela 
Universidade, o Parque de Maria Luisa, a Plaza de 
América, os pavilhões da Exposição Universal de 1929 
e os Jardins de Murillo, onde iniciaremos um passeio 
a pé pelo Bairro de Santa Cruz até chegar a um dos 
monumentos considerados Patrimônio da Humani-
dade, a Catedral (visita ao interior) com a Giralda, 
antigo minarete da mesquita, hoje transformado em 
campanário. Tarde livre para explorar a cidade e seus 
bairros típicos.

6º dia (Sábado) SeVilHa – Granada 
Café da manhã e saída para Granada, assentada 
aos pés da Sierra Nevada e declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO em 1984. Visita ao mag-
nífico complexo monumental da Alhambra, com seus 
belos Palácios Nasridas e os magníficos Jardins do 
Generalife. Alojamento.

7º dia (domingo) Granada – Toledo – Madri
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta cidade 
monumental, Patrimônio da Humanidade. Faremos a 
panorâmica pela cidade e uma caminhada pelo centro 
histórico, visitando a Catedral (visita ao interior) e a 
igreja de São Tomé (visita ao interior), onde se encontra 
o quadro de El Greco, considerado por muitos como 
sua obra-prima, “O Enterro do Conde de Orgaz”, e já 
no antigo bairro judeu, a Sinagoga de Santa Maria la 
Blanca. À tarde, saída para Madri. Alojamento.

8º dia (Segunda) Madri
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

extensão levante e barcelona
Madri · andaluzia · leVanTe · BarCelona
7º dia (domingo) Granada – aliCanTe – ValÊnCia
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâ-
mico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. 
Sua excepcional localização entre mar e montanha e 
suas majestosas palmeiras lhe conferem uma beleza 
singular. Continuação para Valência.  Alojamento.
8º dia (Segunda) ValÊnCia – BarCelona
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade 
mundialmente famosa por suas célebres “Fallas” e 
que abriga o moderno complexo da Cidade das Artes e 
das Ciências. Continuação para Barcelona. Alojamento. 
9º dia (Terça) BarCelona
Café da manhã e Alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica à cidade, percorrendo a Plaza de España, 
Montjuic, onde faremos uma parada no mirante para 
contemplar uma magnífica vista da cidade e o Porto; 
Paseo de Colón com o monumento a Colombo, e a 
zona do Porto. A seguir, iremos caminhar pelo Bairro 
Gótico, visitando a Plaza de San Jaume, a Prefeitura 
e a Catedral (visita ao interior) para finalizar na Plaça 
Catalunya. Tarde livre para continuar desfrutando desta 
moderna e elegante cidade.
10º dia (Quarta) BarCelona – zaraGoza – Madri
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo livre para 
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
da Hispanidade e passear no centro antigo. Na parte da 
tarde, continuação para Madri. Alojamento.
11º dia (Quinta) Madri
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.HOTÉIS PREVISTOS

Noites Cidade Tipo Hotel
3 MADRI «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

2 SEVILHA «T» Don Paco HHH

«C» Ayre Sevilla HHHH 
1 GRANADA «T» Alixares HHHH

«C» Corona de Granada HHHH

Noites e hotéis extensão Levante:

1 VALêNCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valência HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços 

de carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Madri, Córdoba, Sevilha, 

Alhambra de Granada e Toledo.
Extensão Levante e Barcelona:
•  Visita com guia local em Madri, Córdoba, Sevilha, 

Alhambra de Granada, Barcelona e circuito 
panorâmico em Alicante.

•  Taxa de estadia turística em Barcelona.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS
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DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
SeGundaS - o ano todo, de 30 Março a 

26 outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Nov 2 16 30 Jan16 11 25
Dez 14 28 Fev16 8 22 29

Mar16 7 14
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Cidade de início e fim de circuito: Madri.

TOLEDO

CóRDOBA

SEVILHA

GRANADA

ALICANTE

VALêNCIA

BARCELONAzARAGOzA

MADRI

40$
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Madri · andaluzia · C. del Sol · Toledo

1º dia (domingo) aMÉriCa - Madri
Saída de sua cidade de origem com destino, Madri. 
Noite a bordo. 

2º dia (Segunda) Madri
Chegada ao aeroporto de Barajas. Assistência e tras-
lado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre. 

3º dia (Terça) Madri
Café da manhã e Alojamento. Pela manhã, visita 
panorâmica pela cidade, passando pela Plaza de 
España, Cidade Universitária, Parque del Oeste, Casa 
de Campo, Bairro da Morería, Plaza de Oriente, Plaza 
Mayor, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puerta de 
Alcalá, o senhoril Parque do Retiro, a arena de touros 
de Las Ventas, Plaza de Colón, Paseo de la Castellana, 
Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran 
Via. Tarde livre para continuar visitando a cidade ou 
fazer uma excursão nas redondezas: El Escorial, Ávila 
e Segóvia. 

4º dia (Quarta) Madri – CÁCereS – SeVilHa
Café da manhã. Saída para a região de Extremadura 
até chegar a Cáceres, cidade Patrimônio da Huma-
nidade. Suas muralhas almóadas e as construções 
de incalculável valor histórico e arquitetônico fazem 
desse local um retrato vivo dos séculos XIV ao XVI, 
patente em suas casas, palácios e edifícios religiosos, 
que lhe outorgaram o título de “Terceiro Conjunto 
Monumental Europeu”. Percorreremos sua Praça 
Principal (Plaza Mayor) e o centro antigo, com seu 
bairro medieval. Continuação para Sevilha. Aloja-
mento.

5º dia (Quinta) SeVilHa
Café da manhã e Alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando pela 
Universidade, o Parque de Maria Luisa, a Plaza de 
América, os pavilhões da Exposição Universal de 1929 
e os Jardins de Murillo, onde iniciaremos um passeio 
a pé pelo Bairro de Santa Cruz até chegar a um dos 
monumentos considerados Patrimônio da Humani-
dade, a Catedral (visita ao interior) com a Giralda, 
antigo minarete da mesquita, hoje transformado em 
campanário. Tarde livre para explorar a cidade e seus 
bairros típicos.

6º dia (Sexta) SeVilHa – ronda – CoSTa del Sol 
Café da manhã e saída. Percorrendo a Rota dos Pue-
blos Blancos, chegaremos a Ronda, uma das cidades 
mais antigas da Espanha, cujas origens remontam 
ao Neolítico. Teremos tempo livre para admirar seus 
monumentos mais significativos, como a Arena de 
Touros, símbolo e alma da cidade, e a Ponte Nova, de 
onde se descortina uma vista panorâmica excepcio-
nal. À tarde, saída para a mundialmente famosa Costa 
del Sol. Jantar e Alojamento.

7º dia (Sábado) CoSTa del Sol – Granada
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico 
de fama mundial. Na parte da manhã, saída para 
Granada, assentada aos pés da Sierra Nevada. Visita 
ao magnífico complexo monumental da Alhambra, 

declarada Patrimônio da Humanidade, com seus 
belos Palácios Nasridas e os magníficos Jardins do 
Generalife. Alojamento.

8º dia (domingo) Granada – Toledo – Madri
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta cida-
de monumental, Patrimônio da Humanidade. Fare-
mos a panorâmica pela cidade e uma caminhada pelo 
centro histórico, visitando a Catedral (visita ao inte-
rior) e a igreja de São Tomé (visita ao interior), onde 
se encontra o quadro de El Greco, considerado por 
muitos como sua obra-prima, “O Enterro do Conde 
de Orgaz”, e já no antigo bairro judeu, a Sinagoga 
de Santa Maria la Blanca. À tarde, saída para Madri. 
Alojamento.

9º dia (Segunda) Madri
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

extensão levante e barcelona
Madri · andaluzia · C. del Sol · leVanTe · BarCelona

8º dia (domingo) Granada - aliCanTe - 
ValÊnCia
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâ-
mico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. 
Sua excepcional localização entre mar e montanha e 
suas majestosas palmeiras lhe conferem uma beleza 
singular. Continuação para Valência.  Alojamento. 

9º dia (Segunda) ValÊnCia – BarCelona
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade 
mundialmente famosa por suas célebres “Fallas” 
e que abriga o moderno complexo da Cidade das 
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona. 
Alojamento. 

10º dia (Terça) BarCelona
Café da manhã e Alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica à cidade, percorrendo a Plaza de España, 
Montjuic, onde faremos uma parada no mirante para 
contemplar uma magnífica vista da cidade e o Porto; 
Paseo de Colón com o monumento a Colombo, e a 
zona do Porto. A seguir, iremos caminhar pelo Bairro 
Gótico, visitando a Plaza de San Jaume, a Prefeitura 
e a Catedral (visita ao interior) para finalizar na Plaça 
Catalunya. Tarde livre para continuar desfrutando desta 
moderna e elegante cidade.

11º dia (Quarta) BarCelona – zaraGoza – Madri
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo livre para 
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
da Hispanidade e passear no centro antigo. Na parte da 
tarde, continuação para Madri. Alojamento.

12º dia (Quinta) Madri
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

No trecho Granada – Toledo – Madri não garantimos guias falando Português.
Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

Guia
Falando 

PorTuGuÊS
Saídas de 19 Abr a 11 Out.

(exceto 16 e 23 Ago.)

madri · andaluzia · costa del sol · toledo (Cód. 267-15/16)

madri · andaluzia · costa del sol · levante · barcelona (Cód. 270-15/16)

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

3 MADRI «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

2 SEVILHA «T» Don Paco HHH

«C» Meliá Lebreros HHHH 
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH 
(Junior Suite) 

1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

Noites e hotéis extensão Levante e Barcelona:

1 VALêNCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valência HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços 

de carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Madri, Cáceres, Sevilha, 

Alhambra de Granada e Toledo.
•  Inclui 1 jantar na Costa del Sol.
Extensão Levante e Barcelona:
•   Visita com guia local em Madri, Cáceres, Sevilha, 

Alhambra de Granada e Barcelona.
•  Circuito panorâmico em Alicante.
•  Taxa de estadia turística em Barcelona.

Madri ·
andaluzia ·

C. del Sol · Toledo

Início e Fim
Duração

Madri
9 diaS

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 940 1.010
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) ..... 980 1.060
Supl. S. Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 29 de Março e 19 de Abril) ... 120 140

Supl. quarto individual ........... 320 410
Desconto Venda Antecipada ............................  20

Madri ·
andaluzia · 

C. del Sol · levanTe · 
BarCelona

Início e Fim
Duração

Madri
12 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 1.390 1.480
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) ..... 1.460 1.580
Supl. S. Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 29 de Março e 19 de Abril) ... 120 140

Supl. quarto individual ........... 460 590
Desconto Venda Antecipada ............................  40
escapada a Palma de Mallorca 3 dias - Saindo de Barcelo-
na ou Madri - Consulte itinerário e preços Págs. 31 e 33. 
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DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
doMinGoS - o ano todo, de 29 Março a  

25 outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Nov 1 8 15 22 29 Jan16 3 10 17 24 31
Dez 6 13 20 27 Fev16 7 14 21 28

Mar16 6 13

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
doMinGoS - o ano todo, de 29 Março a 25 outubro 

2015 e também nas seguintes datas:
Nov 1 15 29 Jan16 10 24
Dez 13 27 Fev16 7 21 28

Mar16 6 13
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Cidade de início e fim de circuito: Madri.

SEVILHA

COSTA DEL SOL

GRANADA

MADRI

CÁCERES
TOLEDO

RONDA

ALICANTE

VALêNCIA

BARCELONAzARAGOzA

40$
1
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madri · andaluzia · costa del sol (Cód. 221-15/16)

madri · andaluzia · costa do mediterrâneo · barcelona (Cód. 319-15/16)

madri · andaluzia · Costa del sol

1º dia (sábado) amÉriCa – madri
Saída de sua cidade de origem com destino, Madri. 
Noite a bordo. 

2º dia (domingo) madri
Chegada ao aeroporto de Barajas. Assistência e tras-
lado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre. 

3º dia (segunda) madri
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita 
panorâmica pela cidade passando pela Plaza de 
España, Cidade Universitária, Parque del Oeste, 
Casa de Campo, Bairro da Moreria, Plaza de Oriente, 
Plaza Mayor, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puer-
ta de Alcalá, o senhoril Parque del Retiro, a arena 
de touros de Las Ventas, Plaza de Colón, Paseo de 
la Castellana, Estádio Santiago Bernabeu, Plaza 
de Cibeles e Gran Via. Tarde livre para continuar 
visitando a cidade ou fazer uma excursão à cidade 
imperial de Toledo.

4º dia (terça) madri – CÓrdoBa – seVilHa
Café da manhã. Saída para as terras de La Mancha, 
onde faremos uma parada na típica venda de Dom 
Quixote. Continuando para o sul, atravessaremos o 
impressionante desfiladeiro de Despeñaperros, porta 
de entrada da Andaluzia. Nossa próxima etapa será 
Córdoba, cujo centro histórico é Patrimônio da Huma-
nidade. Teremos tempo livre e faremos a visita à cida-
de com um passeio a pé pelo Bairro Judeu com sua 
famosa Mesquita (visita ao interior). À tarde, seguire-
mos para Sevilha. Alojamento. À noite, teremos tempo 
livre para passear por esta bela cidade andaluza.

5º dia (Quarta) seVilHa
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando pela 
Universidade, o Parque de Maria Luisa, a Plaza de 
América, os pavilhões da Exposição Universal de 
1929 e os Jardins de Murillo, onde iniciaremos um 
passeio a pé pelo Bairro de Santa Cruz até chegar 
a um dos monumentos considerados Patrimônio 
da Humanidade, a Catedral (visita ao interior) com 
a Giralda, antigo minarete da mesquita, hoje trans-
formado em campanário. Tarde livre para explorar a 
cidade e seus bairros típicos.

6º dia (Quinta) seVilHa – CÁdiz – Jerez – la 
lÍnea (GiBraltar) – Costa del sol
Café da manhã e saída para Cádiz, popularmente 
conhecida como “La Tacita de Plata” (a Pequena 
Xícara de Prata), a capital mais meridional da Euro-
pa. Cercada pelo mar, é “quase” uma ilha, que, 
com seus 3 mil anos de história, se gaba de ser 
a mais antiga cidade europeia e também de ser o 
berço da primeira Constituição Espanhola, em 1812. 
Breve passeio panorâmico pela cidade. Seguiremos 
para Jerez, onde visitaremos uma de suas famosas 
adegas. A seguir, percorrendo a “Ruta del Toro”, 
chegaremos a La Línea, cidade que faz fronteira com 
Gibraltar. Tempo livre durante o qual poderemos cru-
zar a fronteira e adentrar neste peculiar enclave bri-
tânico dentro da Península Ibérica, com seu famoso 
Rochedo, espetacular mirante da Costa Africana. Na 
parte da tarde, saída para a mundialmente famosa 
Costa del Sol. Jantar e alojamento.

7º dia (sexta) Costa del sol – Granada
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico de 
fama mundial. Na parte da manhã, saída para Grana-
da, assentada aos pés da Sierra Nevada. Alojamento. 

8º dia (sábado) Granada – la manCHa – madri
Café da manhã. Visita ao magnífico complexo monu-
mental da Alhambra, declarada Patrimônio da Huma-
nidade, com seus belos Palácios Nasridas e os mag-
níficos Jardins do Generalife. Finalizada a visita, 
adentraremos na região de La Mancha, onde visitare-
mos uma famosa adega localizada num belo cenário 
natural e percorreremos a propriedade e seus vinhe-
dos para conhecer as diferentes variedades de uva e o 
processo de produção na adega. Terminaremos a visi-
ta com uma degustação de vinhos que acompanharão 
o Almoço incluso, com um menu elaborado com 
produtos gastronômicos típicos da região. No horário 
marcado, continuação para Madri. Alojamento.

9º dia (domingo) madri
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

extensão costa do 
mediterrâneo e barcelona
madri · andaluzia · 
Costa do mediterrÂneo · BarCelona

8º dia (sábado) Granada 
Café da manhã e alojamento. Visita ao magnífi-
co complexo monumental da Alhambra, declarada 
Patrimônio da Humanidade,  com seus belos Palá-
cios Nasridas e os magníficos Jardins do Generalife. 
Tarde livre para continuar visitando a cidade, que 
conta com muitos atrativos, como o Bairro do Albay-
zin, também declarado Patrimônio da Humanidade.

9º dia (domingo) Granada – aliCante – 
ValÊnCia
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâ-
mico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. 
Sua excepcional localização entre mar e montanha e 
suas majestosas palmeiras lhe conferem uma beleza 
singular. Continuação para Valência. Alojamento.

10º dia (segunda) ValÊnCia – BarCelona
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade 
mundialmente famosa por suas célebres “Fallas” e 
que abriga o moderno complexo da Cidade das Artes e 
das Ciências. Continuação para Barcelona. Alojamento

11º dia (terça) BarCelona
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica à cidade, percorrendo a Plaza de España, 
Montjuic, onde faremos uma parada no mirante para 
contemplar uma magnífica vista da cidade e o Porto; 
Paseo de Colón com o monumento a Colombo, e a 
zona do Porto. A seguir, iremos caminhar pelo Bairro 
Gótico, visitando a Plaza de San Jaume, a Prefeitura 
e a Catedral (visita ao interior) para finalizar na Plaça 
Catalunya. Tarde livre para continuar desfrutando 
desta moderna e elegante cidade.

12º dia (Quarta) BarCelona – zaraGoza – 
madri
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
padroeira da Hispanidade e passear no centro antigo. 
Na parte da tarde, continuação para Madri. Aloja-
miento.

13º dia (Quinta) madri
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.

madri · andaluzia ·
C. del Sol 

Início e Fim
Duração

madri
9 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «C»

Baixa temporada .................... 960 1.060
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 1.000 1.110
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 28 de Mar. e 18 de Abr.)  ........ 120 140
Supl. quarto individual ........... 330 420
Desconto Venda Antecipada ............................  20

madri ·
andaluzia · CoSta 

mediterrânea · 
BarCelona

Início e Fim
Duração

madri
13 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «C»

Baixa temporada .................... 1.490 1.590
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 1.560 1.680
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 28 de Mar. e 18 de Abr.)  ........ 120 140
Supl. quarto individual ........... 530 650
Desconto Venda Antecipada ............................  30

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 MADRI «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH 
2 SEVILHA «T» Don Paco HHH

«C» Ayre Sevilla HHHH 
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH 

«C» Las Pirámides HHHH 

(Junior Suite) 
1 GRANADA «T» Alixares HHHH

«C» Corona de Granada HHHH

1 MADRI «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH 
Noites e hotéis extensão Costa do Mediterrâneo e Barcelona:

2 GRANADA «T» Alixares HHHH

«C» Corona de Granada HHHH

1 VALêNCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH 
2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

1 MADRI «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH 

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Madri, Córdoba, Sevilha, 

Alhambra de Granada e passeio panorâmico em 
Cádiz.

•  Visita a uma famosa adega em Jerez, com degustação 
de vinhos

•  Visita a uma famosa bodega nas terras de La Mancha, 
com degustação de vinhos e almoço típico incluso.

•  Inclui 1 jantar na Costa del Sol.
Extensão Costa do Mediterrâneo e Barcelona:
•  Visita com guia local em Madri, Córdoba, Sevilha, 

Alhambra de Granada e passeio panorâmico em 
Cádiz.

•  1 jantar na Costa del Sol.
•  Taxa de estadia turística em Barcelona.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
sÁBados - o ano todo, de 28 março a 

24 outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Fev16 27 Mar16 5 12
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Verifique se há necessidade de visto para a entrada 
em Gibraltar (Reino Unido).

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Cidade de início e fim de circuito: Madri.

CóRDOBA

SEVILHA
JEREz

CáDIz
LA LÍNEA GIBRALTAR

COSTA DEL SOL
GRANADA

LA MANCHA

MADRI

ALICANTE

VALêNCIA

zARAGOzA BARCELONA

30$
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1º dia (domingo) amÉriCa – madri
Saída de sua cidade de origem com destino, Madri. 
Noite a bordo. 

2º dia (segunda) madri
Chegada ao aeroporto de Barajas. Assistência e tras-
lado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre. 

3º dia (terça) madri
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita 
panorâmica pela cidade, passando pela Plaza de 
España, Cidade Universitária, Parque del Oeste, Casa 
de Campo, Bairro da Morería, Plaza de Oriente, Plaza 
Mayor, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puerta de 
Alcalá, o senhoril Parque do Retiro, a arena de touros 
de Las Ventas, Plaza de Colón, Paseo de la Castella-
na, Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles 
e Gran Via. Tarde livre para continuar visitando a 
cidade ou fazer uma excursão nas redondezas: El 
Escorial, Ávila e Segóvia. 

4º dia (Quarta) madri – CÁCeres – seVilHa
Café da manhã e saída para a região de Extremadura. 
Chegada a Cáceres, cidade Patrimônio da Humani-
dade. Suas muralhas almóadas e as construções de 
incalculável valor histórico e arquitetônico fazem desse 
local um retrato vivo dos séculos XIV ao XVI, patente 
em suas casas, palácios e edifícios religiosos, que lhe 
outorgaram o título de “Terceiro Conjunto Monumental 
Europeu”. Percorreremos sua Praça Principal (Plaza 
Mayor) e o centro antigo, com seu bairro medieval. 
Continuação para Sevilha. Alojamento.

5º dia (Quinta) seVilHa
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando pela 
Universidade, o Parque de Maria Luisa, a Plaza de 
América, os pavilhões da Exposição Universal de 
1929 e os Jardins de Murillo, onde iniciaremos um 
passeio a pé pelo Bairro de Santa Cruz até chegar 
a um dos monumentos considerados Patrimônio 
da Humanidade: a Catedral (visita ao interior) com 
a Giralda, antigo minarete da mesquita, hoje trans-
formado em campanário. Tarde livre para continuar 
visitando a cidade e seus bairros típicos.

6º dia (sexta) seVilHa – ronda – Costa del sol 
Café da manhã e saída. Percorrendo a Rota dos Pue-
blos Blancos, chegaremos a Ronda, uma das cidades 
mais antigas da Espanha, cujas origens remontam 
ao Neolítico. Teremos tempo livre para admirar seus 
monumentos mais significativos, como a Arena de 
Touros, símbolo e alma da cidade, e a Ponte Nova, 
de onde se descortina uma vista panorâmica excep-
cional. À tarde, saída para a mundialmente famosa 
Costa del Sol. Jantar e alojamento.

7º dia (sábado) Costa del sol
Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre neste 
ponto turístico de fama mundial, banhado pelo Medi-
terrâneo e que tem a montanha como pano de fundo. 
Você poderá desfrutar de suas praias, que estão 
entre as melhores da Europa, ou ainda de seus famo-
sos portos esportivos, quiosques e restaurantes. 

8º dia (domingo) Costa del sol – alGeCiras/
tariFa – tÂnGer – raBat
Café da manhã e saída ao longo da Costa del Sol para 
chegar a Tarifa, onde iremos embarcar no ferry para 
cruzar o estreito de Gibraltar com destino a Tânger. O 
Estreito de Gibraltar é a separação natural entre dois 
mares, o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, e entre 
dois continentes e suas diferentes culturas: Europa e 
África. Durante esta agradável travessia de cerca de 15 
km, teremos a oportunidade avistar simpáticosgrupos 

de golfinhos que habitam estas águas ao longo do ano 
e, com sorte, até mesmo baleias e orcas migratórias. 
Desembarque e breve visita panorâmica nesta cidade 
labiríntica como poucas no mundo, cuja proximidade 
com o velho continente e a forte presença de potências 
europeias marcaram fortemente sua história, dando 
origem a uma sociedade multicultural. Continuação 
para Rabat, a capital do Reino de Marrocos. Visita 
panorâmica à cidade passando pelo Palácio Real, o 
Mausoléu de Mohamed V, a Torre Hassan e a Fortaleza 
ou Kasbah dos Oudaias. Jantar e alojamento. 

9º dia (segunda) raBat – CasaBlanCa – marraKeCH
Café da manhã e saída para Casablanca, capital 
econômica, industrial e financeira que representa 
o desenvolvimento e a modernidade, além de ser 
o primeiro porto do país. Visita panorâmica a esta 
cidade lendária e cosmopolita. Finalizada a visita, 
tempo livre para visitar a magnífica Mesquita de 
Hassan II, a terceira maior do mundo. Continuação 
para Marrakech. Jantar e alojamento.

10º dia (terça) marraKeCH 
Café da manhã, almoço e alojamento. Pela manhã, 
visita à cidade imperial e capital do sul, onde se des-
taca o minarete Koutoubia (irmão gêmeo da Giralda 
de Sevilha), as tumbas Saadianas, o Palácio Bahia e a 
movimentada Praça Jemaa El Fna, Patrimônio Cultural 
da Humanidade e autêntico mostruário da vida e cul-
tura marroquinas, onde poderemos admirar músicos, 
encantadores de serpentes, acrobatas, dançarinos, etc. 
Tarde livre para continuar explorando a cidade.

11º dia (Quarta) marraKeCH – meKnÈs – Fez 
Café da manhã e saída para Meknès, Patrimô-
nio Cultural da Humanidade. Essa localidade foi a 
capital durante o reinado do sultão Moulay Ismail, 
fundador da dinastia Alauíta, que construiu uma 
cidade impressionante, cercada por altas muralhas 
com portões monumentais. Visita panorâmica para 
admirar o portão de “Bab Al-Mansour”, o maior e 
mais belo do norte da África, os Silos e Estábulos, e 
o Mausoléu de Moulay Ismail. Continuação para Fez. 
Jantar e alojamento.

12º dia (Quinta) Fez 
Café da manhã, almoço e alojamento. Na parte da 
manhã, visita panorâmica à cidade, sede da universi-
dade mais antiga do mundo. Percorreremos os bairros 
judeu e cristão, as sete portas do Palácio Real e a Gran-
de Medina de Fez, a maior zona pedestre do mundo 
e Patrimônio da Humanidade, onde visitaremos uma 
madraçal (escola corânica) do século XIV. Tarde livre.

13º dia (sexta) Fez – tÂnGer – tariFa/
alGeCiras – Costa del sol 
Café da manhã e saída para Tânger, onde embarca-
remos no ferry para atravessar novamente o estreito 
de Gibraltar em direção a Tarifa/Algeciras. Desem-
barque e continuação até a Costa del Sol. Jantar e 
alojamento.

14º dia (sábado) Costa del sol – Granada
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã, 
saída com destino a Granada, situada aos pés da 
Sierra Nevada. Visita ao magnífico complexo monu-
mental da Alhambra, declarada Patrimônio da 
Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os 
magníficos Jardins do Generalife. Alojamento.

15º dia (domingo) Granada – toledo – madri
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta 
cidade monumental, Patrimônio da Humanidade. 
Faremos a panorâmica pela cidade e uma caminhada 
pelo centro histórico, visitando a Catedral (visita ao 
interior) e a igreja de São Tomé (visita ao interior), 
onde se encontra o quadro de El Greco, considerado 
por muitos como sua obra-prima, “O Enterro do 
Conde de Orgaz”, e já no antigo bairro judeu, a Sina-
goga de Santa Maria la Blanca. À tarde, saída para 
Madri. Alojamento.

16º dia (segunda) madri
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

No trecho Marrocos e  Granada – Toledo – Madri não garantimos guias falando Português.
Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

madri · andaluzia · costa del sol · marrocos (Cód. 320-15/16)

madri · andaluzia · 
CoSta del Sol

· marroCoS

Início e Fim
Duração

madri
16 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «C»

Baixa temporada .................... 1.880 2.100
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 1.980 2.210
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 29 de Mar. e 19 de Abr.)  ........ 120 140

Supl. quarto individual ........... 630 780
A saída de 20 DEz. terá um suplemento por jantar 
especial em Fez, a confirmar ao realizar a reserva. 
Desconto Venda Antecipada ............................  50

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 MADRI «T» H. Puerta Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH 
2 SEVILHA «T» Don Paco HHH 

«C» Meliá Lebreros HHHH 
3 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 RABAT «T» Chellah Rabat HHHH

«C» Golden Tulip Farah HHHHH 
2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech HHHH

«C» Atlas Medina HHHHH 
2 FEZ «T» Menzeh Fes HHHH

«C» Menzeh Zalagh HHHHsup. 
1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH 
1 MADRI «T» H. Puerta Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH 

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Madri, Cáceres, Sevilha, 

Rabat, Marrakech, Fez, Alhambra de Granada e 
Toledo. Circuito panorâmico em Tânger, Casablanca e 
Meknès.

•  Travessia do estreito de Gibraltar de ferry.
•  Inclui 6 jantares e 2 almoços.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
dominGos - o ano todo, de 29 março a 

25 outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Nov 1 8 15 22 29 Jan16 3 10 17 24 31
Dez 6 13 20 27 Fev16 7 14 21 28

Mar16 6 13
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Para a entrada em Marrocos é preciso comunicar 
até no máximo 72 horas antes da chegada, os 
seguintes dados do passaporte: número, nacio-
nalidade, datas de nascimento, de emissão e de 
validade.

Guia
Falando 

PortuGuÊs
Saídas de 19 Abr a 4 Out.

(exceto 16 e 23 Ago.)

CASABLANCA

MARRAkECH

COSTA DEL SOL

GRANADA
RONDA

ALGECIRAS

SEVILHA

CáCERES
TOLEDO

MADRI

TâNGER

RABAT

MEkNèS
FEz

Cidade de início e fim de circuito: Madri.

50$
8
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Madri ·
 SalaManca · 

Portugal

Início e Fim
Duração

Madri
9 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «c»

Baixa temporada .................... 830 910
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)...... 880 960
Supl. quarto individual ........... 280 390
Desconto Venda Antecipada ............................  20

Madri ·
 SalaManca · 

Portugal ·
 andaluZia

Início e Fim
Duração

Madri
13 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «c»

Baixa temporada .................... 1.400 1.520
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)....... 1.480 1.610
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 25 de Mar. e 15 de Abr.)  ........ 120 140
Supl. quarto individual ........... 470 620
Desconto Venda Antecipada ............................  40

MADRI · SALAMANCA · PORTUGAL

1º Dia (Quarta) AMÉRICA – MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino, Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quinta) MADRI
Chegada ao aeroporto de Barajas. Assistência e trasla-
do ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre. 

3º Dia (Sexta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita pano-
râmica pela cidade passando pela Plaza de España, 
Cidade Universitária, Parque del Oeste, Casa de Campo, 
Bairro da Moreria, Plaza de Oriente, Plaza Mayor, Puer-
ta del Sol, Neptuno, Atocha, Puerta de Alcalá, o senhoril 
Parque del Retiro, a arena de touros de Las Ventas, 
Plaza de Colón, Paseo de la Castellana, Estádio San-
tiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran Via. Tarde livre 
para continuar visitando a cidade ou fazer uma excursão 
à cidade imperial de Toledo o El Escorial.

4º Dia (Sábado) MADRI – ÁVILA – SALAMANCA
Café da manhã. Saída em direção a Ávila, Patrimônio da 
Humanidade e local de nascimento de Santa Teresa de 
Jesus. Sua grande muralha românica rodeia a cidade 
e abriga grande parte de seu tesouro monumental. 
Tempo livre para desfrutar dessa joia medieval. A 
seguir, saída para Salamanca, cidade universitária 
por excelência, conhecida mundialmente por isso e 
por sua riqueza artística: catedrais, palácios, igrejas 
de diversos estilos. À tarde faremos a visita à cidade 
incluindo a Praça Principal, a Casa das Conchas, a 
Catedral Nova, a Catedral Velha e a Universidade. À 
noite, aproveite para desfrutar do animado ambiente 
desta cidade. Alojamento.

5º Dia (Domingo) SALAMANCA – C.RODRIGO – 
COIMBRA – FÁTIMA
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve 
caminhada nesta preciosa cidade medieval declarada 
Monumento de Interesse Histórico e Artístico. Suas 
muralhas guardam um rico patrimônio de edifícios 
civis e religiosos, a começar pela Catedral e o Castelo. 
Continuação até a fronteira portuguesa para seguir, via 
Guarda, até Coimbra, sede de uma das Universidades 
mais antigas da Europa e antiga capital de Portugal, 
com ruas estreitas, casas suspensas, palácios, capelas 
e igrejas, que fazem desta cidade um deleite para os 
olhos. Continuação para Fátima, que se tornou um dos 
Santuários Marianos mais importantes do mundo após 
as seis aparições da Virgem aos três pastorinhos, perto 
da Cova da Iria. Alojamento.

6º Dia (Segunda) FÁTIMA – ÓBIDOS – LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de 
Óbidos, com suas simpáticas ruelas de pedra e típicas 
casinhas brancas com telhados vermelhos, protegidas 
pela imponente muralha que as circunda. Nossa próxi-
ma parada será Lisboa, capital de Portugal, situada na 
desembocadura do rio Tejo. Alojamento.

7º Dia (Terça) LISBOA
Alojamento e Café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica passando pelo Bairro da Alfama, Torre 
de Belém e Mosteiro dos Jerônimos. Tarde livre que 
podemos aproveitar para continuar visitando Lisboa ou 

realizar uma excursão opcional às bonitas cidades de 
Sintra, Cascais e Estoril. 
 
8º Dia (Quarta) LISBOA – CÁCERES – MADRI 
Café da manhã. Saída para a fronteira espanhola para 
chegar a Cáceres, cidade Patrimônio da Humanidade. 
Suas muralhas almóadas e as construções de incal-
culável valor histórico e arquitetônico fazem desse 
local um retrato vivo dos séculos XIV ao XVI, patente 
em suas casas, palácios e edifícios religiosos, que lhe 
outorgaram o título de “Terceiro Conjunto Monumental 
Europeu”. Percorreremos sua Praça Principal e o cen-
tro antigo, com seu bairro medieval. Posteriormente, 
continuação da viagem até Madri. Alojamento.

9º Dia (Quinta) MADRI
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

extensão andaluzia
MADRI · SALAMANCA · PORTUGAL · ANDALUZIA

8º Dia (Quarta) LISBOA – CÁCERES – SEVILHA
Café da manhã. Saída para a fronteira espanhola para 
chegar a Cáceres, cidade Patrimônio da Humanidade. 
Suas muralhas almóadas e as construções de incalcu-
lável valor histórico e arquitetônico fazem desse local 
um retrato vivo dos séculos XIV ao XVI, patente em suas 
casas, palácios e edifícios religiosos, que lhe outorgaram 
o título de “Terceiro Conjunto Monumental Europeu”. 
Percorreremos sua Praça Principal e o centro antigo, 
com seu bairro medieval. Posteriormente continuação 
da viagem até Sevilha. Alojamento.
9º Dia (Quinta) SEVILHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã fare-
mos a visita panorâmica à cidade passando pela Univer-
sidade, o Parque de Maria Luisa, a Plaza de América, os 
pavilhões da Exposição Universal de 1929 e os Jardins 
de Murillo, onde iniciaremos um passeio a pé pelo Bairro 
de Santa Cruz até chegar a um dos monumentos consi-
derados Patrimônio da Humanidade: a Catedral (visita 
ao interior) com a Giralda, antigo minarete da mesquita, 
hoje transformado em campanário. Tarde livre para con-
tinuar visitando a cidade e seus bairros típicos.
10º Dia (Sexta) SEVILHA – RONDA – COSTA DEL SOL 
Café da manhã e saída. Percorrendo a Rota dos Pue-
blos Blancos, chegaremos a Ronda, uma das cidades 
mais antigas da Espanha, cujas origens remontam ao 
Neolítico. Teremos tempo livre para admirar seus monu-
mentos mais significativos, como a Arena de Touros, 
símbolo e alma da cidade, e a Ponte Nova, de onde se 
descortina uma vista panorâmica excepcional. À tarde, 
saída para a mundialmente famosa Costa del Sol. Jantar 
e alojamento.
11º Dia (Sábado) COSTA DEL SOL – GRANADA
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico de 
fama mundial. Na parte da manhã, saída para Granada, 
assentada aos pés da Sierra Nevada. Visita ao magnífico 
complexo monumental da Alhambra, declarada Patri-
mônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasri-
das e os magníficos Jardins do Generalife. Alojamento.
12º Dia (Domingo) GRANADA – TOLEDO – MADRI
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta cidade 
monumental, Patrimônio da Humanidade. Faremos a 
panorâmica pela cidade e uma caminhada pelo centro 
histórico, visitando a Catedral (visita ao interior) e a 
igreja de São Tomé (visita ao interior), onde se encontra 
o quadro de El Greco, considerado por muitos como sua 
obra-prima, “O Enterro do Conde de Orgaz”, e já no anti-
go bairro judeu, a Sinagoga de Santa Maria la Blanca. À 
tarde, saída para Madri. Alojamento.
13º Dia (Segunda) MADRI
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

3 MADRI «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH 
1 SALAMANCA «T» Gran Corona HHHH

«C» Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA «T» São José HHH

«C» Santa Maria HHHH

2 LISBOA «T» Roma HHH

«C» Lutecia HHHH

Noites e hotéis extensão Andaluzia:

2 SEVILHA «T» Don Paco HHH

«C» Meliá Lebreros HHHH

1 COSTA DEL 
SOL

«T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Madri, Salamanca, Lisboa e 

Cáceres.
Extensão Andaluzia:
•  Visita com guia local em Madri, Salamanca, Lisboa, 

Cáceres, Sevilha, Alhambra de Granada e Toledo.
•  Inclui 1 jantar na Costa del Sol.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

madri · salamanca · portugal (Cód. 295-15/16)

madri · salamanca · portugal · andaluzia (Cód. 296-15/16)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
QUARTAS - o ano todo, de 25 Março a 

28 Outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Nov 11 25 Jan16 6 20
Dez 9 23 Fev16 3 17 24

Mar16 2 9
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ÁVILASALAMANCA
CIUDAD RODRIGO

COIMBRA

FÁTIMA

LISBOA

óBIDOS
CÁCERES

SEVILHA

RONDA

COSTA DEL SOL

GRANADA

TOLEDO

MADRI

Cidade de início e fim de circuito: Madri.

40$

* No trecho Granada – Toledo – Madri não garantimos guias falando Português.
* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Saídas de 15 Abr a 7 Out.

(exceto 12 e 19 Ago.)
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MADRI · CANTÁBRICO 

1º Dia (Quarta) AMÉRICA – MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino, Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quinta) MADRI
Chegada ao aeroporto de Barajas. Assistência e tras-
lado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre. 

3º Dia (Sexta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita 
panorâmica pela cidade passando pela Plaza de 
España, Cidade Universitária, Parque del Oeste, 
Casa de Campo, Bairro da Moreria, Plaza de Oriente, 
Plaza Mayor, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puer-
ta de Alcalá, o senhoril Parque del Retiro, a arena 
de touros de Las Ventas, Plaza de Colón, Paseo de 
la Castellana, Estádio Santiago Bernabeu, Plaza 
de Cibeles e Gran Via. Tarde livre para continuar 
visitando a cidade ou fazer uma excursão à cidade 
imperial de Toledo.

4º Dia (Sábado) MADRI – ZARAGOZA – SAN 
SEBASTIÁN
Café da manhã. Saída rumo a Zaragoza. Tempo 
livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do 
Pilar, padroeira da Hispanidade e passear no centro 
antigo. Na parte da tarde, continuação para San 
Sebastián, um dos destinos turísticos mais famosos 
da Espanha, conhecida mundialmente por seu Fes-
tival Internacional de Cinema. Circuito panorâmico 
nesta cidade de estilo francês e aburguesado, cuja 
paisagem é dominada pela baía e pela praia de La 
Concha. Alojamento.

5º Dia (Domingo) SAN SEBASTIÁN – BILBAO – 
CASTRO URDIALES – SANTANDER
Café da manhã e saída. Subiremos até o Monte Iguel-
do, de onde é possível contemplar uma magnífica 
vista da cidade. Continuação para Bilbao para fazer 
um passeio panorâmico durante o qual teremos 
tempo livre na esplanada do Museu Guggenheim 
para admirar esta moderna obra de arquitetura. 
Prosseguiremos nossa viagem até Castro Urdiales, 
típica cidade de pescadores, onde teremos tempo 
livre. Saída para Santander, cidade portuária situada 
entre o mar e a montanha, que conta com numero-
sas praias, como a de El Sardinero, uma das mais 
conhecidas. Teremos tempo livre para passear nessa 
elegante cidade. Alojamento.

6º Dia (Segunda) SANTANDER – SANTILLANA – 
COVADONGA – OVIEDO
Café da manhã. Saída para Santillana del Mar, uma 
das localidades de maior valor histórico e artístico 
da Espanha, que abriga verdadeiros tesouros arqui-
tetônicos, como a Colegiada de Santa Juliana, a joia 
mais importante do românico da Cantábria. Conti-
nuação para Covadonga, onde teremos tempo livre 
para visitar o Santuário e a gruta com a imagem da 
Virgem. À tarde, saída para Oviedo, assentada sobre 
uma serra, aos pés do Monte Naranco, que destaca 
pela beleza de suas ruas, muitas delas excluvivas 
para pedestres. Seus monumentos são Patrimônio 
da Humanidade e entre eles se destaca a Catedral, 
uma das obras mais importantes do gótico asturiano. 
Alojamento.

7º Dia (Terça) OVIEDO – GIJÓN – CUDILLERO – 
LUGO
Café da manhã. Saída para Gijón, onde faremos um 
circuito panorâmico e continuação para Cudillero, 
típica cidade de pescadores. Na parte da tarde, saída 
em direção a Lugo, que ainda conserva vestígios de 
seu passado romano, com suas muralhas que perfa-
zem um perímetro de 2266 metros e são as únicas 
declaradas Patrimônio da Humanidade. Alojamento.

8º Dia (Quarta) LUGO – ASTORGA – MADRI
Café da manhã. Saída para Astorga, onde faremos 
uma breve pausa com tempo livre para visitar seu 
famoso Palácio Episcopal, obra de Gaudí. Continu-
ação para Medina del Campo até chegar a Madri. 
Alojamento.

9º Dia (Quinta) MADRI
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

extensão galícia
MADRI · CANTÁBRICO · GALíCIA

8º Dia (Quarta) LUGO – A CORUÑA
Café da manhã e saída para A Coruña. Visita pano-
râmica percorrendo o Passeio da Marina, com suas 
belas casas de galerias envidraçadas, a Praça de 
Maria Pita, a Torre de Hércules, onde faremos uma 
parada para admirar o farol em funcionamento mais 
antigo do mundo, Patrimônio da Humanidade, de 
onde é possível contemplar uma magnífica vista do 
mar. Tarde livre. Possibilidade de fazer uma excursão 
opcional às Rias Altas. Alojamento.

9º Dia (Quinta) A CORUÑA – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Café da manhã. Saída para Santiago, cuja cidade 
antiga é Patrimônio da Humanidade e um dos mais 
importantes núcleos monumentais da Espanha, cen-
tro de peregrinação cristã e ponto final da via do 
Caminho de Santiago originariamente construída 
pelo império romano. Visita à cidade, percorrendo 
a Praça do Obradoiro e sua Catedral, dedicada ao 
Apóstolo São Tiago, o Maior. Tarde livre para conti-
nuar visitando cidade, que tem um ambiente univer-
sitário e estudantil. Alojamento.

10º Dia (Sexta) SANTIAGO DE COMPOSTELA – RIAS 
BAIXAS – LA TOJA – VIGO
Café da manhã.  Saída para a deliciosa região das 
Rias Baixas galegas. Passando entre maravilhosas 
paisagens, chegaremos a La Toja, uma das ilhas 
mais conhecidas graças ao seu famoso balneário. 
Tempo livre e continuação pelas Rias de Arosa e 
Pontevedra até chegar a Vigo, situada na metade da 
Ria à qual dá seu nome, a mais meridional das Rias 
Baixas e, sem dúvida, a mais bela, com magníficas 
praias. Alojamento. 

11º Dia (Sábado) VIGO – SALAMANCA – MADRI
Café da manhã. Saída pela Via de la Plata até chegar 
a Salamanca. Tempo livre nesta cidade universitária 
por excelência, de grande riqueza artística. A Praça 
Principal, a Casa das Conchas, a Catedral Nova, a 
Catedral Velha e a Universidade são algumas das 
muitas atrações que oferece esta cidade, cujo centro 
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade. 
Continuação da viagem rumo a Villacastín e Guadar-
rama para chegar a Madri. Alojamento.

12º Dia (Domingo) MADRI
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 MADRI Catalonia Gran Vía HHHH

1 SAN 
SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo HHHH

1 SANTANDER Santemar HHHH

1 OVIEDO Tryp Oviedo HHHH

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

Noites e hotéis extensão Galícia:

1 A CORUñA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

madri · cantábrico (Cód. 149-15)

madri · cantábrico · galícia (Cód. 265-15)

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Madri e circuito panorâmico 

em S.Sebastián, Bilbao e Gijón.
Extensão Galícia:
•  Visita com guia local em Madri e Santiago e circuito 

panorâmico em S.Sebastián, Bilbao, Gijón e Coruña.

Madri ·
cantábrico

Início e Fim
Duração

Madri
9 diaS

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa temporada .................... 960
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago. e Set.) .......... 1.000

Supl. quarto individual ........... 430
Desconto Venda Antecipada ............................  20

Madri ·
cantábrico ·

galícia

Início e 
Fim

Duração

Madri
12 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa temporada .................... 1.320
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago. e Set.) .......... 1.410

Supl. quarto individual ........... 590
Desconto Venda Antecipada ............................  40

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
QUARTAS - de 8 Abril a 

14 Outubro 2015
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SALAMANCA

VIGO
ASTORGA

LA TOJA

A CORUñA
GIJóN

OVIEDO
COVADONGA SANTILLANA

SANTANDERBILBAO
SAN SEBASTIÁN

zARAGOzA

CASTRO URDIALES

CUDILLERO

SANTIAGO

MADRI

RIAS BAIxAS

Cidade de início e fim de circuito: Madri.

LUGO

40$



O Casino Gran Vía está localizado em um edifício emblemático construído em 1924, no marco mais tradicional da cidade, e sua imponente torre coroa um dos 
mais belos edifícios da cidade, que deu seus primeiros passos como nova sede do círculo do União Mercantil e Industrial de Madri.

São 4.500 mil metros quadrados distribuídos em três andares dedicados ao jogo: você vai encontrar roleta, black jack, bacará, poker e o mais inovador con-
junto de máquinas e roletas eletrônicas. Cada uma das salas possui um ambiente diferente e estão ligadas entre si por uma grande escadaria de mármore 
com detalhes dourados, e organizadas em torno de um grande átrio quadrangular coroado por um maravilhoso vitral realizado pela famosa empresa francesa 
Maumejean, que surpreende os visitantes com seu fascinante efeito de luzes.

A grande Sala Real é digna de destaque, conhecida como o salão de baile, foi palco de grandes eventos, entre eles, a recepção dos Reis da Espanha, em 2005. 
É atualmente o coração do casino e o local mais notável do edifício.

O Casino Gran Vía reúne 175 imagens que resgatam as “Memórias de la Gran Vía”, uma exposição permanente sobre a história da Gran Via, distribuída pelas 
principais salas deste palacete, um testemunho de vida desta rua madrilena desde seus primeiros anos.

+18 obrigatório apresentar passaporte para entrar.

“A Gran Vía tem um coração. 
Divirta-se todos os dias até às 6 da 
manhã em uma exclusiva e espetacular 
mansão do início do século XX. Música 
ao vivo, cocktail lounge, roleta, black 
jack, poker, restaurantes, champanheria 
... O Casino Gran Vía bate forte 
dia e noite” 
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MADRI – GALÍCIA

1º Dia (Sábado) AMÉRICA – MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino, Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto de Barajas. Assistência e tras-
lado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda) MADRI
Café da manhã e Alojamento. Pela manhã, visita 
panorâmica pela cidade passando pela Plaza de 
España, Cidade Universitária, Parque del Oeste, 
Casa de Campo, Bairro da Moreria, Plaza de Oriente, 
Plaza Mayor, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puer-
ta de Alcalá, o senhoril Parque del Retiro, a arena 
de touros de Las Ventas, Plaza de Colón, Paseo de 
la Castellana, Estádio Santiago Bernabeu, Plaza 
de Cibeles e Gran Via. Tarde livre para continuar 
visitando a cidade ou fazer uma excursão à cidade 
imperial de Toledo.

4º Dia (Terça) MADRI – ASTORGA – LUGO
Café da manhã. Saída para Villacastín e Medina del 
Campo, onde poderemos admirar seu famoso Caste-
lo da Mota. Continuação para Astorga, onde faremos 
uma breve pausa e teremos tempo livre para visitar 
seu famoso Palácio Episcopal, obra de Gaudí. Na 
parte da tarde, saída com destino a Lugo, que ainda 
conserva vestígios de seu passado romano, com 
suas muralhas que perfazem um perímetro de 2266 
metros e são as únicas declaradas Patrimônio da 
Humanidade. Alojamento.

5º Dia (Quarta) LUGO – A CORUÑA
Café da manhã e saída para A Coruña. Visita 
panorâmica percorrendo o Passeio da Marina, 
com suas belas casas de galerias envidraçadas, 
a Praça de Maria Pita, a Torre de Hércules, onde 
faremos uma parada para admirar o farol em fun-
cionamento mais antigo do mundo, Patrimônio da 
Humanidade, de onde é possível contemplar uma 
magnífica vista do mar. Tarde livre. Possibilidade 
de fazer uma excursão opcional às Rias Altas.  
Alojamento.

6º Dia (Quinta) A CORUÑA – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Café da manhã. Saída para Santiago, cuja cidade 
antiga é Patrimônio da Humanidade e um dos mais 
importantes núcleos monumentais da Espanha, cen-
tro de peregrinação cristã e ponto final da via do 
Caminho de Santiago originariamente construída 
pelo império romano. Visita à cidade, percorrendo 
a Praça do Obradoiro e sua Catedral, dedicada ao 
Apóstolo São Tiago, o Maior. Tarde livre para conti-
nuar visitando cidade, que tem um ambiente univer-
sitário e estudantil.  Alojamento.

7º Dia (Sexta) SANTIAGO DE COMPOSTELA – RIAS 
BAIXAS – LA TOJA – VIGO
Café da manhã.  Saída para a deliciosa região das 
Rias Baixas galegas. Passando entre maravilhosas 
paisagens, chegaremos a La Toja, uma das ilhas 
mais conhecidas graças ao seu famoso balneário. 
Tempo livre e continuação pelas Rias de Arosa e 
Pontevedra até chegar a Vigo, situada na metade da 
Ria à qual dá seu nome, a mais meridional das Rias 
Baixas e, sem dúvida, a mais bela, com magníficas 
praias.  Alojamento. 

8º Dia (Sábado) VIGO – SALAMANCA – MADRI
Café da manhã. Saída pela Via de la Plata até chegar 
a Salamanca. Tempo livre nesta cidade universitária 
por excelência, de grande riqueza artística. A Praça 
Principal, a Casa das Conchas, a Catedral Nova, a 
Catedral Velha e a Universidade são algumas das 
muitas atrações que oferece esta cidade, cujo centro 
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade. 
Continuação da viagem rumo a Villacastín e Guadar-
rama para chegar a Madri. Alojamento.

9º Dia (Domingo) MADRI
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

extensão a portugal
MADRI · GALÍCIA · PORTUGAL
8º Dia (Sábado) VIGO – SALAMANCA 
Café da manhã. Saída pela Via de la Plata até chegar 
a Salamanca. Tempo livre nesta cidade universitária 
por excelência, de grande riqueza artística. A Praça 
Principal, a Casa das Conchas, a Catedral Nova, a 
Catedral Velha e a Universidade são algumas das 
muitas atrações que oferece esta cidade, cujo centro 
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade. À 
noite, aproveite para curtir o animado ambiente da 
cidade.  Alojamento.

9º Dia (Domingo) SALAMANCA – C.RODRIGO – 
COIMBRA – FÁTIMA
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve 
caminhada nesta preciosa cidade medieval declarada 
Monumento de Interesse Histórico e Artístico. Suas 
muralhas guardam um rico patrimônio de edifícios 
civis e religiosos, a começar pela Catedral e o Castelo. 
Continuação até a fronteira portuguesa para seguir, 
via Guarda, até Coimbra, sede de uma das Universi-
dades mais antigas da Europa e antiga capital de Por-
tugal, com ruas estreitas, casas suspensas, palácios, 
capelas e igrejas, que fazem desta cidade um deleite 
para os olhos. Continuação para Fátima, que se tor-
nou um dos Santuários Marianos mais importantes 
do mundo após as seis aparições da Virgem aos três 
pastorinhos, perto da Cova da Iria. Alojamento.

10º Dia (Segunda) FÁTIMA – ÓBIDOS – LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de 
Óbidos, com suas simpáticas ruelas de pedra e típicas 
casinhas brancas com telhados vermelhos, protegi-
das pela imponente muralha que as circunda. Nossa 
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal, 
situada na desembocadura do rio Tejo. Alojamento.

11º Dia (Terça) LISBOA
Alojamento e Café da manhã. Na parte da manhã, visi-
ta panorâmica passando pelo Bairro da Alfama, Torre 
de Belém e Mosteiro dos Jerônimos. Tarde livre que 
podemos aproveitar para continuar visitando Lisboa 
ou realizar uma excursão opcional às bonitas cidades 
de Sintra, Cascais e Estoril. 

12º Dia (Quarta) LISBOA – CÁCERES – MADRI 
Café da manhã. Saída para a fronteira espanhola para 
chegar a Cáceres, cidade Patrimônio da Humanidade. 
Suas muralhas almóadas e as construções de incal-
culável valor histórico e arquitetônico fazem desse 
local um retrato vivo dos séculos XIV ao XVI, patente 
em suas casas, palácios e edifícios religiosos, que lhe 
outorgaram o título de “Terceiro Conjunto Monumen-
tal Europeu”. Percorreremos sua Praça Principal e 
o centro antigo, com seu bairro medieval. Posterior-
mente, continuação da viagem até Madri. Alojamento.

13º Dia (Quinta) MADRI
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.
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O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços 

de carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Madri e Santiago. 

Circuito panorâmico em A Coruña.
Extensão a Portugal:
•  Visita com guia local em Madri, Santiago, Lisboa 

e Cáceres. Circuito panorâmico em A Coruña.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

MADRI · GALÍCIA 
Início e Fim

Duração
MADRI
9 DIAs

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa temporada .................... 900
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago. e Set.) .......... 960

Supl. quarto individual ........... 400
Desconto Venda Antecipada ............................  20

MADRI · GALÍCIA · 
PORTUGAL

Início e Fim
Duração

MADRI
13 DIAs

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa temporada .................... 1.340
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago. e Set.) .......... 1.440 

Supl. quarto individual ........... 640
Desconto Venda Antecipada ............................  40

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 MADRI Catalonia Gran Vía HHHH

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUÑA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

Noites e hotéis extensão Portugal:

1 SALAMANCA Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA Santa Maria HHHH

2 LISBOA Lutecia HHHH
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DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
SÁBADOS - de 11 Abril a 

17 Outubro 2015

madri · galícia (Cód. 172-15)

madri · galícia · portugal (Cód. 173-15)

Cidade de início e fim de circuito: Madri.

VIGOLA TOJA

LUGO

A CORUñA

SANTIAGO

RIAS BAIxAS

ASTORGA

MADRI

CÁCERES

COIMBRA
FÁTIMA

LISBOA

óBIDOS

CIUDAD RODRIGO

40$

SALAMANCA
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Extensão Palma de Mallorca 3 dias - Saindo de Barcelona ou Madri - Consulte preços e itinerário na pag. 31 e 33. 

ES
PA

N
H

A
, P

O
R

TU
G

A
L 

E 
M

A
R

R
O

C
O

S

andaluzia · toledo (Cód. 224-15/16)

andaluzia · levante · barcelona (Cód. 275-15/16)

AndAluziA · 
Toledo

Início e Fim
Duração

MAdRi
4 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 540 570
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 560 610
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 2 e 23 de Abr.) .................... 120 140
Supl. quarto individual ........... 170 190

AndAluziA · 
levAnTe · 

BARCelonA

Início e Fim
Duração

MAdRi
7 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 950 1.030
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 1.010 1.100
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 2 e 23 de Abr.) .................... 120 140
Supl. quarto individual ........... 310 360
Desconto Venda Antecipada ............................  20

AndAluziA · Toledo
1º dia (Quinta) MAdRi – CÓRdoBA – SeVilHA
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacionamen-
to subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9 horas, rumo 
à região de La Mancha, onde faremos uma parada 
na típica venda de Dom Quixote. Continuando para o 
sul, atravessaremos o impressionante desfiladeiro de 
Despeñaperros, porta de entrada da Andaluzia. Nossa 
próxima etapa será Córdoba, cujo centro histórico é 
Patrimônio da Humanidade. Teremos tempo livre e 
faremos a visita à cidade com um passeio a pé pelo 
Bairro Judeu com sua famosa Mesquita (visita ao inte-
rior). À tarde, seguiremos para Sevilha. Alojamento. À 
noite, teremos tempo livre para passear por esta bela 
cidade andaluza.

2º dia (Sexta) SeVilHA
Café da manhã e Alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando pela 
Universidade, o Parque de Maria Luisa, a Plaza de 
América, os pavilhões da Exposição Universal de 1929 
e os Jardins de Murillo, onde iniciaremos um passeio 
a pé pelo Bairro de Santa Cruz até chegar a um dos 
monumentos considerados Patrimônio da Humanida-
de: a Catedral (visita ao interior) com a Giralda, antigo 
minarete da mesquita, hoje transformado em campa-
nário. Tarde livre para continuar visitando a cidade e 
seus bairros típicos.

3º dia (Sábado) SeVilHA – GRAnAdA 
Café da manhã e saída para Granada, situada aos 
pés da Sierra Nevada. Visita ao magnífico complexo 
monumental da Alhambra, declarada Patrimônio da 
Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os 
magníficos Jardins do Generalife. Alojamento. 

4º dia (domingo) GRAnAdA – Toledo – MAdRi
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta cidade 
monumental, Patrimônio da Humanidade. Faremos a 
panorâmica pela cidade e uma caminhada pelo centro 
histórico, visitando a Catedral (visita ao interior) e a 
igreja de São Tomé (visita ao interior), onde se encontra 
o quadro de El Greco, considerado por muitos como 
sua obra-prima, “O Enterro do Conde de Orgaz”, e já 
no antigo bairro judeu, a Sinagoga de Santa Maria la 
Blanca. À tarde, saída para Madri. FIM DA VIAGEM.

extensão levante e barcelona
AndAluziA · leVAnTe · BARCelonA

4º dia (domingo) GRAnAdA – AliCAnTe – VAlÊnCiA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâ-
mico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. 
Sua excepcional localização entre mar e montanha e 
suas majestosas palmeiras lhe conferem uma beleza 
singular. Continuação para Valência.  Alojamento.

5º dia (Segunda) VAlÊnCiA – BARCelonA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade 
mundialmente famosa por suas célebres “Fallas” e 
que abriga o moderno complexo da Cidade das Artes e 
das Ciências. Continuação para Barcelona. Alojamento. 

6º dia (Terça) BARCelonA
Café da manhã e Alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica à cidade, percorrendo a Plaza de España, 
Montjuic, onde faremos uma parada no mirante para 
contemplar uma magnífica vista da cidade e o Porto; 
Paseo de Colón com o monumento a Colombo, e a 
zona do Porto. A seguir, iremos caminhar pelo Bairro 
Gótico, visitando a Plaza de San Jaume, a Prefeitura 
e a Catedral (visita ao interior) para finalizar na Plaça 
Catalunya. Tarde livre para continuar desfrutando desta 
moderna e elegante cidade.

7º dia (Quarta) BARCelonA – zARAGozA – MAdRi
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo livre para 
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
da Hispanidade e passear no centro antigo. Na parte da 
tarde, continuação para Madri. FIM DA VIAGEM.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 SEVILHA «T» Don Paco HHH

«C» Ayre Sevilla HHHH 

1 GRANADA «T» Alixares HHHH

«C» Corona de Granada HHHH

Noites e hotéis extensão Levante e Barcelona:

1 VALêNCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços 

de carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, 

Alhambra de Granada e Toledo.
Extensão Levante e Barcelona:
•  Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, 

Alhambra de Granada e Barcelona. Circuito 
panorâmico em Alicante.

•  Taxa de estadia turística em Barcelona.
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DATAS DE INÍCIO EM MADRI
QuinTAS - o ano todo, de 2 Abril a 

29 outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Nov 5 19 Jan16 14 28
Dez 3 17 31 Fev16 11 25

Mar16 3 10 17

Paseo de la Florida, 5, 28008 Madri

ZARAGOZA BARCELONA

VALÊNCIA

ALICANTE
SEVILHA

GRANADA

MADRI

CóRDOBA

TOLEDO

Cidade de início e fim de circuito: Madri.

20$
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córdoba · sevilha (ônibus + AVe) 
(Cód. 211-15/16 TERÇAS e 212-15/16 QUINTAS)  
cáceres · sevilha (ônibus + AVe)
(Cód. 272-15/16)

escapadas (ônibus + trem ave)
andaluzia · valência
(ônibus + AVe)
(Cód. 274-15/16)

valência · barcelona ·
zaragoza (ônibus + AVe)
(Cód. 273-15/16)

O PREÇO INCLUI

•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 
médicas até 60.000€.

•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 
carregador inclusos.

•  Guia acompanhante durante o trajeto de ônibus.
•  Visita com guia local em Córdoba e Sevilha.
•  Trem-bala (AVE) Sevilha-Madri.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços 

de carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Córdoba, Sevilha e 

Alhambra de Granada. Circuito panorâmico em 
Alicante.

•  Trem-bala (AVE) Valência-Madri.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Trem-bala (AVE) Madri-Valência
•  Recepção na estação de Valência e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços 

de carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante o trajeto de ônibus.
•  Visita com guia local em Barcelona.
•  Taxa de estadia turística em Barcelona.

Início e Fim
Duração

MAdRi
3 diAs

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 520 560
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) ........ 540 580
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 31 Mar. e 2, 21, 23 de Abr.) ..... 120 140
Supl. quarto individual ........... 130 130
5% de desconto para a terceira pessoa em quarto duplo. 

Início e Fim
Duração

MAdRi
5 diAs

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 770 820
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) ........ 810 870
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 2 e 23 de Abr.) .................... 120 140
Supl. quarto individual ........... 210 240
5% de desconto para a terceira pessoa em quarto duplo. 

Início e Fim
Duração

MAdRi
4 diAs

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 600 640
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) ........ 630 670
Supl. quarto individual ........... 150 210
5% de desconto para a terceira pessoa em quarto duplo. 

1º dia (Terça / Quarta / Quinta) MAdRi – 
CÓRdoBA – SeVilHA
Saída de ônibus de nosso terminal de Madri às 9 
horas rumo a Córdoba ou Cáceres, dependendo do 
dia da semana, para chegar a Sevilha. Alojamento.

2º dia (Quarta / Quinta / Sexta) SeVilHA
Café da manhã, alojamento e visita panorâmica.

3º dia (Quinta / Sexta / Sábado) SeVilHA – MAdRi 
Café da manhã e tempo livre até a hora de saída do 
trem-bala AVE de volta para Madri. FIM DA VIAGEM.

1º dia (Quinta) MAdRi – CÓRdoBA – SeVilHA
Saída de nosso TERMINAL de Madri às 9 horas, rumo 
à Córdoba. Visita à Mesquita e ao bairro La Juderia. 
À tarde, seguiremos para Sevilha. Alojamento. 
2º dia (Sexta) SeVilHA
Café da manhã, alojamento e visita panorâmica.

3º dia (Sábado) SeVilHA – GRAnAdA
Café da manhã e saída para Granada. Visita à 
Alhambra e aos Jardins do Generalife. Alojamento.

4º dia (domingo) GRAnAdA – AliCAnTe – 
VAlÊnCiA 
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito 
panorâmico e continuação para Valência. Alojamento.

5º dia (segunda) VAlÊnCiA – MAdRi
Café da manhã. Tempo livre até a hora de saída do 
trem de volta para Madri. FIM DA VIAGEM.

1º dia (domingo) MAdRi – VAlÊnCiA
Na estação Puerta de Atocha faremos o embarque 
no trem-bala (AVE), em classe turística, com des-
tino a Valência. Chegada à estação Joaquín Sorolla 
e traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre 
para percorrer a cidade. 

2º dia (Segunda) VAlÊnCiA – BARCelonA
Café da manhã. Tempo livre nesta cidade que abri-
ga o moderno complexo da Cidade das Artes e das 
Ciências. Continuação para Barcelona. Alojamento. 

3º dia (Terça) BARCelonA
Café da manhã e Alojamento. Visita panorâmi-
ca. Tarde livre para continuar desfrutando desta 
moderna e elegante cidade.

4º dia (Quarta) BARCelonA – zARAGozA – 
MAdRi
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
padroeira da Hispanidade e passear no centro 
antigo. Na parte da tarde, continuação para Madri. 
FIM DA VIAGEM.

* Às terças e quintas, a etapa é feita passando por Córdoba, incluindo: Visita 
Mesquita e Bairro La Juderia. Às quartas, por Cáceres, incluindo: Visita a pé 
pelo centro histórico desta cidade. Patrimônio da Humanidade. 
Ver texto completo etapas itinerário Madri-Sevilha, nos circuitos: Andaluzia 
com Toledo (pág. 20), Andaluzia Costa del Sol (pág. 23) e Andaluzia-Cáceres-
-C.Sol-Toledo (pág. 22). HOTÉIS PREVISTOS

Noites Cidade Tipo Hotel

1 VALêNCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH 

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 SEVILHA «T» Don Paco HHH

«C» Ayre Sevilla HHHH 

1 GRANADA «T» Alixares HHHH

«C» Corona Granada HHHH 

1 VALêNCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH 

HOTÉIS PREVISTOS

Noites Cidade
«T» «C»

Saída Ter, 
Qua. e Qui. Saída Qua. Saída Ter. 

e Qui.

2 SEVILHA
Don
Paco

HHH

Meliá 
Lebreros

HHHH

Ayre
Sevilla

HHHH

IN
ÍC

IO
 EM

 M
A

D
R

I

DATAS DE INÍCIO EM MADRI
Circuito Córdoba-Sevilha (ônibus + AVe)

TeRÇAS e QuinTAS - o ano todo, de 31 Março a 29 
outubro 2015 e também nas seguintes datas:

Nov 5 19 Jan16 14 28
Dez 3 17 31 Fev16 11 25

Mar16 1 3 8 10 15 17

Circuito Cáceres-Sevilha (ônibus + AVe)

QuARTAS o ano todo, de 1º Abril 2015 a 16 Março 2016

DATAS DE INÍCIO EM MADRI
doMinGoS - o ano todo, de 5 Abril a 

25 outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Nov 1 8 22 Jan16 3 17 31
Dez 6 20 Fev16 14 28

Mar16 6 13 20

DATAS DE INÍCIO EM MADRI
QuinTAS - o ano todo, de 2 Abril a 

29 outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Nov 5 19 Jan16 14 28
Dez 3 17 31 Fev16 11 25

Mar16 3 10 17

CóRDOBA
SEVILHA

GRANADA

MADRI

ALICANTE

VALÊNCIA

Cidade de início e fim de circuito: Madri. Cidade de início e fim de circuito: Madri. Cidade de início e fim de circuito: Madri.

CóRDOBA

CáCERES

SEVILHA

MADRI MADRI

VALÊNCIA

BARCELONAZARAGOZA
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andaluzia · cáceres · costa del sol · toledo (Cód. 282-15/16)

andaluzia · costa do mediterrâneo · barcelona (Cód. 252-15/16)

AndAluziA ·
CáCeres ·

C. del sol · Toledo

Início e Fim
Duração

MAdri
5 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 650 740
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 690 780
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 1 e 22 de Abr.) .................... 120 140
Supl. quarto individual ........... 240 280

AndAluziA · CosTA 
MediTerrâneA · 

BArCelonA

Início e Fim
Duração

MAdri
8 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 1.120 1.220
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 1.190 1.300
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 1 e 22 de Abr.) .................... 120 140
Supl. quarto individual ........... 350 440
Desconto Venda Antecipada ............................  30
Escapada a Palma de Mallorca 3 dias - Saindo de Barcelo-
na ou Madri - Consulte itinerário e preços Págs. 31 e 33.

AndAluziA · CáCeres · CostA del sol · toledo

1º dia (Quarta) MAdri – CáCeres – seVilHA
Saída de nosso TERMINAL, situado no estaciona-
mento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9 horas, 
rumo à região de Extremadura até chegar a Cáceres, 
cidade Patrimônio da Humanidade. Suas muralhas 
almóadas e as construções de incalculável valor his-
tórico e arquitetônico fazem desse local um retrato 
vivo dos séculos XIV ao XVI, patente em suas casas, 
palácios e edifícios religiosos, que lhe outorgaram o 
título de “Terceiro Conjunto Monumental Europeu”. 
Percorreremos sua Praça Principal (Plaza Mayor) e o 
centro antigo, com seu bairro medieval. Continuação 
para Sevilha. Alojamento.

2º dia (Quinta) seVilHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando pela 
Universidade, o Parque de Maria Luisa, a Plaza de 
América, os pavilhões da Exposição Universal de 
1929 e os Jardins de Murillo, onde iniciaremos um 
passeio a pé pelo Bairro de Santa Cruz até chegar 
a um dos monumentos considerados Patrimônio 
da Humanidade: a Catedral (visita ao interior) com 
a Giralda, antigo minarete da mesquita, hoje trans-
formado em campanário. Tarde livre para continuar 
visitando a cidade e seus bairros típicos.
 
3º dia (sexta) seVilHA – rondA – CostA del sol 
Café da manhã e saída. Percorrendo a Rota dos Pue-
blos Blancos, chegaremos a Ronda, uma das cidades 
mais antigas da Espanha, cujas origens remontam 
ao Neolítico. Teremos tempo livre para admirar seus 
monumentos mais significativos, como a Arena de 
Touros, símbolo e alma da cidade, e a Ponte Nova, 
de onde se descortina uma vista panorâmica excep-
cional. À tarde, saída para a mundialmente famosa 
Costa del Sol. Jantar e alojamento.

4º dia (sábado) CostA del sol – GrAnAdA
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico 
de fama mundial. Na parte da manhã, saída para 
Granada, assentada aos pés da Sierra Nevada. Visita 
ao magnífico complexo monumental da Alhambra, 
declarada Patrimônio da Humanidade, com seus 
belos Palácios Nasridas e os magníficos Jardins do 
Generalife. Alojamento.

5º dia (domingo) GrAnAdA – toledo – MAdri
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta cidade 
monumental, Patrimônio da Humanidade. Faremos a 
panorâmica pela cidade e uma caminhada pelo centro 
histórico, visitando a Catedral (visita ao interior) e a 
igreja de São Tomé (visita ao interior), onde se encontra 
o quadro de El Greco, considerado por muitos como 
sua obra-prima, “O Enterro do Conde de Orgaz”, e já 
no antigo bairro judeu, a Sinagoga de Santa Maria la 
Blanca. À tarde, saída para Madri. FIM DA VIAGEM.

extensão costa do  
mediterrâneo e barcelona
AndAluziA · CostA MediterrâneA · BArCelonA

5º dia (domingo) GrAnAdA – AliCAnte – 
VAlÊnCiA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito 
panorâmico nessa bela cidade às margens do 
Mediterrâneo. Sua excepcional localização entre 
mar e montanha e suas majestosas palmeiras lhe 
conferem uma beleza singular. Continuação para 
Valência.  Alojamento.

6º dia (segunda) VAlÊnCiA – BArCelonA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade 
mundialmente famosa por suas célebres “Fallas” e 
que abriga o moderno complexo da Cidade das Artes e 
das Ciências. Continuação para Barcelona. Alojamento. 

7º dia (terça) BArCelonA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica à cidade, percorrendo a Plaza de España, 
Montjuic, onde faremos uma parada no mirante para 
contemplar uma magnífica vista da cidade e o Porto; 
Paseo de Colón com o monumento a Colombo, e a 
zona do Porto. A seguir, iremos caminhar pelo Bairro 
Gótico, visitando a Plaza de San Jaume, a Prefeitura 
e a Catedral (visita ao interior) para finalizar na Plaça 
Catalunya. Tarde livre para continuar desfrutando desta 
moderna e elegante cidade.

8º dia (Quarta) BArCelonA – zArAGozA – MAdri
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo livre para 
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
da Hispanidade e passear no centro antigo. Na parte da 
tarde, continuação para Madri. FIM DA VIAGEM.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 SEVILHA «T» Don Paco HHH

«C» Meliá Lebreros HHHH 
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

Noites e hotéis extensão Costa do Mediterrâneo e Barcelona:

1 VALêNCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços 

de carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Cáceres, Sevilha, 

Alhambra de Granada e Toledo.
•  Inclui 1 jantar na Costa del Sol.
Extensão Costa do Mediterrâneo e Barcelona:
•  Visita com guia local em Cáceres, Sevilha, 

Alhambra de Granada e Barcelona. Circuito 
panorâmico em Alicante.

•  Inclui 1 jantar na Costa del Sol.
•  Taxa de estadia turística em Barcelona.
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DATAS DE INÍCIO EM MADRI
QuArtAs - o ano todo, de 1º Abril a 

28 outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Nov 4 11 18 25 Jan16 6 13 20 27
Dez 2 9 16 23 30 Fev16 3 10 17 24

Mar16 2 9 16

DATAS DE INÍCIO EM MADRI
QuArtAs - o ano todo, de 1º Abril a 

28 outubro 2015 e também nas seguintes datas:

Nov 4 18 Jan16 13 27
Dez 2 16 30 Fev16 10 24

Mar16 2 9 16

* No trecho Granada – Toledo – Madri não garantimos guias falando Português.
* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GuiA
FAlAndo 

PortuGuÊs
Saídas de 22 Abr a 11 Out.

(exceto 19 e 26 Ago.)

CáCERES
TOLEDO

MADRI

SEVILHA

RONDA COSTA DEL SOL

GRANADA

ZARAGOZA BARCELONA

VALÊNCIA

ALICANTE

Cidade de início e fim do circuito: Madri.

30$
1
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AndAluziA · CostA del sol

1º dia (terça) MAdri – CÓrdoBA – seVilHA
Saída de nosso TERMINAL, situado no estaciona-
mento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9 horas, 
rumo à região de La Mancha, onde faremos uma 
parada na típica venda de Dom Quixote. Continu-
ando para o sul, atravessaremos o impressionante 
desfiladeiro de Despeñaperros, porta de entrada 
da Andaluzia. Nossa próxima etapa será Córdoba, 
cujo centro histórico é Patrimônio da Humanidade. 
Teremos tempo livre e faremos a visita à cidade com 
um passeio a pé pelo Bairro Judeu com sua famosa 
Mesquita (visita ao interior). À tarde, seguiremos 
para Sevilha. Alojamento. À noite, teremos tempo 
livre para passear por esta bela cidade andaluza.

2º dia (Quarta) seVilHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando pela 
Universidade, o Parque de Maria Luisa, a Plaza de 
América, os pavilhões da Exposição Universal de 
1929 e os Jardins de Murillo, onde iniciaremos um 
passeio a pé pelo Bairro de Santa Cruz até chegar 
a um dos monumentos considerados Patrimônio 
da Humanidade: a Catedral (visita ao interior) com 
a Giralda, antigo minarete da mesquita, hoje trans-
formado em campanário. Tarde livre para continuar 
visitando a cidade e seus bairros típicos.

3º dia (Quinta) seVilHA – Cádiz – Jerez – lA 
lÍneA (GiBrAltAr) – CostA del sol
Café da manhã e saída para Cádiz, popularmente 
conhecida como “La Tacita de Plata” (a Pequena 
Xícara de Prata), a capital mais meridional da Euro-
pa. Cercada pelo mar, é “quase” uma ilha, que, 
com seus 3 mil anos de história, se gaba de ser 
a mais antiga cidade europeia e também de ser o 
berço da primeira Constituição Espanhola, em 1812. 
Breve passeio panorâmico pela cidade. Seguiremos 
para Jerez, onde visitaremos uma de suas famosas 
adegas. A seguir, percorrendo a “Ruta del Toro”, 
chegaremos a La Línea, cidade que faz fronteira com 
Gibraltar. Tempo livre durante o qual poderemos cru-
zar a fronteira e adentrar neste peculiar enclave bri-
tânico dentro da Península Ibérica, com seu famoso 
Rochedo, espetacular mirante da Costa Africana. Na 
parte da tarde, saída para a mundialmente famosa 
Costa del Sol. Jantar e alojamento.

4º dia (sexta) CostA del sol – GrAnAdA
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico de 
fama mundial. Na parte da manhã, saída para Grana-
da, assentada aos pés da Sierra Nevada. Alojamento. 

5º dia (sábado) GrAnAdA – lA MAnCHA – MAdri
Café da manhã. Visita ao magnífico complexo monu-
mental da Alhambra, declarada Patrimônio da 
Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e 
os magníficos Jardins do Generalife. Finalizada a 
visita, adentraremos na região de La Mancha, onde 

visitaremos uma famosa adega localizada num belo 
cenário natural e percorreremos a propriedade e 
seus vinhedos para conhecer as diferentes varieda-
des de uva e o processo de produção na adega. Ter-
minaremos a visita com uma degustação de vinhos 
que acompanharão o Almoço incluso, com um menu 
elaborado com produtos gastronômicos típicos da 
região. No horário marcado, continuação para Madri. 
FIM DA VIAGEM.

extensão levante e barcelona
AndAluziA · C. del sol · leVAnte · BArCelonA i

4º dia (sexta) CostA del sol
Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre neste 
ponto turístico de fama mundial, banhado pelo Medi-
terrâneo e que tem a montanha como pano de fundo. 
Você poderá desfrutar de suas praias, que estão 
entre as melhores da Europa, ou ainda de seus famo-
sos portos esportivos, quiosques e restaurantes.  

5º dia (sábado) CostA del sol – GrAnAdA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã, 
saída com destino a Granada, situada aos pés da 
Sierra Nevada. Visita ao magnífico complexo monu-
mental da Alhambra, declarada Patrimônio da 
Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os 
magníficos Jardins do Generalife. Alojamento.

6º dia (domingo) GrAnAdA – AliCAnte – 
VAlÊnCiA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito pano-
râmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâ-
neo. Sua excepcional localização entre mar e mon-
tanha e suas majestosas palmeiras lhe conferem 
uma beleza singular. Continuação para Valência.  
Alojamento.

7º dia (segunda) VAlÊnCiA – BArCelonA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade 
mundialmente famosa por suas célebres “Fallas” 
e que abriga o moderno complexo da Cidade das 
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona. 
Alojamento. 

8º dia (terça) BArCelonA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica à cidade, percorrendo a Plaza 
de España, Montjuic, onde faremos uma parada no 
mirante para contemplar uma magnífica vista da 
cidade e o Porto; Paseo de Colón com o monumento 
a Colombo, e a zona do Porto. A seguir, iremos cami-
nhar pelo Bairro Gótico, visitando a Plaza de San 
Jaume, a Prefeitura e a Catedral (visita ao interior) 
para finalizar na Plaça Catalunya. Tarde livre para 
continuar desfrutando desta moderna e elegante 
cidade.

9º dia (Quarta) BArCelonA – zArAGozA – MAdri
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
padroeira da Hispanidade e passear no centro antigo. 
Na parte da tarde, continuação para Madri. FIM DA 
VIAGEM.
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andaluzia · costa del sol (Cód. 222-15/16)

andaluzia · costa del sol · levante · barcelona i (Cód. 214-15/16)

AndAluziA ·
CosTA del sol

Início e Fim
Duração

MAdri
5 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 680 760
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 720 800
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 31 Mar. e 21 de Abr.)  ............ 120 140
Supl. quarto individual ........... 220 250

AndAluziA · 
C. sol · levAnTe · 

BArCelonA i

Início e Fim
Duração

MAdri
9 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 1.160 1.290
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 1.240 1.390
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 31 Mar. e 21 de Abr.)  ............ 120 140
Supl. quarto individual ........... 380 490
Desconto Venda Antecipada ............................  30

Escapada a Palma de Mallorca 3 dias - De Barcelona ou 
Madri - Consulte itinerário e preços Págs. 31 e 33.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 SEVILHA «T» Don Paco HHH

«C» Ayre Sevilla HHHH 
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 GRANADA «T» Alixares HHHH

«C» Corona de Granada HHHH

Noites e hotéis extensão Levante e Barcelona:

2 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

1 VALêNCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, Alhambra 

de Granada. Circuito panorâmico em Cádiz.
•  Visita a uma famosa adega em Jerez com degustação 

de vinhos.
•  Visita a uma famosa adega nas terras de La Mancha, 

com degustação de vinhos e almoço típico incluso
•  Inclui 1 jantar na Costa del Sol.
Extensão Levante e Barcelona:
•  Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, Alhambra 

de Granada e Barcelona. Circuito panorâmico em 
Cádiz e Alicante.

•  Visita a uma famosa adega em Jerez, com degustação 
de vinhos.

•  Inclui 2 jantares na Costa del Sol.
•  Taxa de estadia turística em Barcelona.

IN
ÍC

IO
 EM

 M
A

D
R

I

DATAS DE INÍCIO EM MADRI
terçAs - o ano todo, de 31 Março a 

27 outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Mar16 1 8 15

Verifique se há necessidade de visto para a entrada 
em Gibraltar (Reino Unido).

Cidade de início e fim do circuito: Madri.

CóRDOBA
SEVILHA

JEREZ

CáDIZ
LA LÍNEA GIBRALTAR

COSTA DEL SOL
GRANADA

LA MANCHA

MADRI

ALICANTE

VALÊNCIA

BARCELONA
ZARAGOZA

30$
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andaluzia · costa del sol · toledo I (Cód. 244-15/16)

andaluzia · costa del sol · levante · barcelona I (Cód. 214-15/16)

AndAluzIA · COSTA dEl SOl · TOlEdO I

1º dia (Terça) MAdRI – CÓRdOBA – SEVIlHA
Saída de nosso TERMINAL, situado no estaciona-
mento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9 horas, 
rumo à região de La Mancha, onde faremos uma 
parada na típica venda de Dom Quixote. Continu-
ando para o sul, atravessaremos o impressionante 
desfiladeiro de Despeñaperros, porta de entrada 
da Andaluzia. Nossa próxima etapa será Córdoba, 
cujo centro histórico é Patrimônio da Humanidade. 
Teremos tempo livre e faremos a visita à cidade com 
um passeio a pé pelo Bairro Judeu com sua famosa 
Mesquita (visita ao interior). À tarde, seguiremos 
para Sevilha. Alojamento. À noite, teremos tempo 
livre para passear por esta bela cidade andaluza.

2º dia (Quarta) SEVIlHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando pela 
Universidade, o Parque de Maria Luisa, a Plaza de 
América, os pavilhões da Exposição Universal de 
1929 e os Jardins de Murillo, onde iniciaremos um 
passeio a pé pelo Bairro de Santa Cruz até chegar 
a um dos monumentos considerados Patrimônio 
da Humanidade: a Catedral (visita ao interior) com 
a Giralda, antigo minarete da mesquita, hoje trans-
formado em campanário. Tarde livre para continuar 
visitando a cidade e seus bairros típicos.

3º dia (Quinta) SEVIlHA – CÁdIz – JEREz – lA 
lÍnEA (GIBRAlTAR) – COSTA dEl SOl
Café da manhã e saída para Cádiz, popularmente 
conhecida como “La Tacita de Plata” (a Pequena Xícara 
de Prata), a capital mais meridional da Europa. Cerca-
da pelo mar, é “quase” uma ilha, que, com seus 3 mil 
anos de história, se gaba de ser a mais antiga cidade 
europeia e também de ser o berço da primeira Consti-
tuição Espanhola, em 1812. Breve passeio panorâmico 
pela cidade. Seguiremos para Jerez, onde visitaremos 
uma de suas famosas adegas. A seguir, percorrendo 
a “Ruta del Toro”, chegaremos a La Línea, cidade que 
faz fronteira com Gibraltar. Tempo livre durante o qual 
poderemos cruzar a fronteira e adentrar neste peculiar 
enclave britânico dentro da Península Ibérica, com seu 
famoso Rochedo, espetacular mirante da Costa Afri-
cana. Na parte da tarde, saída para a mundialmente 
famosa Costa del Sol. Jantar e alojamento

4º dia (Sexta) COSTA dEl SOl
Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre neste 
ponto turístico de fama mundial, banhado pelo Medi-
terrâneo e que tem a montanha como pano de fundo. 
Você poderá desfrutar de suas praias, que estão 

entre as melhores da Europa, ou ainda de seus famo-
sos portos esportivos, quiosques e restaurantes. 

5º dia (Sábado) COSTA dEl SOl – GRAnAdA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã, 
saída com destino a Granada, situada aos pés da 
Sierra Nevada. Visita ao magnífico complexo monu-
mental da Alhambra, declarada Patrimônio da 
Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os 
magníficos Jardins do Generalife. Alojamento.

6º dia (domingo) GRAnAdA – TOlEdO – MAdRI
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta 
cidade monumental, Patrimônio da Humanidade. 
Faremos a panorâmica pela cidade e uma caminhada 
pelo centro histórico, visitando a Catedral (visita ao 
interior) e a igreja de São Tomé (visita ao interior), 
onde se encontra o quadro de El Greco, considerado 
por muitos como sua obra-prima, “O Enterro do 
Conde de Orgaz”, e já no antigo bairro judeu, a Sina-
goga de Santa Maria la Blanca. À tarde, saída para 
Madri. FIM DA VIAGEM. 

extensão levante e barcelona
AndAluzIA · COSTA dEl SOl · lEVAnTE · BARCElOnA I

6º dia (domingo) GRAnAdA – AlICAnTE – 
VAlÊnCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito pano-
râmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâ-
neo. Sua excepcional localização entre mar e mon-
tanha e suas majestosas palmeiras lhe conferem 
uma beleza singular. Continuação para Valência.  
Alojamento.

7º dia (Segunda) VAlÊnCIA – BARCElOnA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade 
mundialmente famosa por suas célebres “Fallas” e 
que abriga o moderno complexo da Cidade das Artes e 
das Ciências. Continuação para Barcelona. Alojamento. 

8º dia (Terça) BARCElOnA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica à cidade, percorrendo a Plaza de España, 
Montjuic, onde faremos uma parada no mirante para 
contemplar uma magnífica vista da cidade e o Porto; 
Paseo de Colón com o monumento a Colombo, e a 
zona do Porto. A seguir, iremos caminhar pelo Bairro 
Gótico, visitando a Plaza de San Jaume, a Prefeitura 
e a Catedral (visita ao interior) para finalizar na Plaça 
Catalunya. Tarde livre para continuar desfrutando 
desta moderna e elegante cidade.

9º dia (Quarta) BARCElOnA – zARAGOzA – MAdRI
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
padroeira da Hispanidade e passear no centro antigo. 
Na parte da tarde, continuação para Madri. FIM DA 
VIAGEM.

AndAluziA ·
C. Sol · Toledo i

Início e Fim
Duração

MAdRi
6 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 820 910
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 880 980
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 31 Mar. e 21 de Abr.)  ............ 120 140
Supl. quarto individual ........... 280 290
Desconto Venda Antecipada ............................  20

AndAluziA ·
C. Sol · levAnTe · 

BARCelonA i

Início e Fim
Duração

MAdRi
9 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 1.160 1.290
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 1.240 1.390
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 31 Mar. e 21 de Abr.)  ............ 120 140
Supl. quarto individual ........... 380 490
Desconto Venda Antecipada ............................  30
Escapada a Palma de Mallorca 3 dias - Saindo de Barcelo-
na ou Madri - Consulte itinerário e preços Págs. 31 e 33.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 SEVILHA «T» Don Paco HHH

«C» Ayre Sevilla HHHH

2 C. SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

Noites e hotéis extensão Levante e Barcelona:

1 VALêNCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH
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DATAS DE INÍCIO EM MADRI
TERçAS - o ano todo, de 31 Março a 

27 Outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Mar16 1 8 15

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, Alhambra 

de Granada e Barcelona. Circuito panorâmico em 
Cádiz e Alicante.

•  Visita a uma famosa adega em Jerez, com degustação 
de vinhos.

•  Inclui 2 jantares na Costa del Sol.
Extensão Levante e Barcelona:
•  Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, Alhambra 

de Granada e Barcelona. Circuito panorâmico em 
Cádiz e Alicante.

•  Taxa de estadia turística em Barcelona.

Verifique se há necessidade de visto para a entrada 
em Gibraltar (Reino Unido).

Cidade de início e fim do circuito: Madri.

TOLEDO

CóRDOBA
SEVILHA

JEREz

CáDIz
LA LÍNEAGIBRALTAR

COSTA DEL SOL

GRANADA

MADRI

ALICANTE

VALêNCIA

BARCELONAzARAGOzA

30$
2
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andaluzia · costa del sol · toledo II (Cód. 257-15/16)

andaluzia · costa del sol · levante · barcelona II (Cód. 213-15/16)

AndAluzIA · COSTA dEl SOl · TOlEdO II

1º dia (Terça) MAdRI – CÓRdOBA – SEVIlHA
Saída de nosso TERMINAL, situado no estaciona-
mento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9 horas, 
rumo à região de La Mancha, onde faremos uma 
parada na típica venda de Dom Quixote. Continu-
ando para o sul, atravessaremos o impressionante 
desfiladeiro de Despeñaperros, porta de entrada 
da Andaluzia. Nossa próxima etapa será Córdoba, 
cujo centro histórico é Patrimônio da Humanidade. 
Teremos tempo livre e faremos a visita à cidade com 
um passeio a pé pelo Bairro Judeu com sua famosa 
Mesquita (visita ao interior). À tarde, seguiremos 
para Sevilha. Alojamento. À noite, teremos tempo 
livre para passear por esta bela cidade andaluza.

2º dia (Quarta) SEVIlHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando 
pela Universidade, o Parque de Maria Luisa, a 
Plaza de América, os pavilhões da Exposição 
Universal de 1929 e os Jardins de Murillo, onde 
iniciaremos um passeio a pé pelo Bairro de Santa 
Cruz até chegar a um dos monumentos consi-
derados Patrimônio da Humanidade: a Catedral 
(visita ao interior) com a Giralda, antigo minarete 
da mesquita, hoje transformado em campanário. 
Tarde livre para continuar visitando a cidade e seus 
bairros típicos.

3º dia (Quinta) SEVIlHA – CÁdIz – JEREz – lA 
lÍnEA (GIBRAlTAR) – COSTA dEl SOl
Café da manhã e saída para Cádiz, popularmente 
conhecida como “La Tacita de Plata” (a Pequena 
Xícara de Prata), a capital mais meridional da Euro-
pa. Cercada pelo mar, é “quase” uma ilha, que, com 
seus 3 mil anos de história, se gaba de ser a mais 
antiga cidade europeia e também de ser o berço da 
primeira Constituição Espanhola, em 1812. Breve 
passeio panorâmico pela cidade. Seguiremos para 
Jerez, onde visitaremos uma de suas famosas 
adegas. A seguir, percorrendo a “Ruta del Toro”, 
chegaremos a La Línea, cidade que faz fronteira 
com Gibraltar. Tempo livre durante o qual podere-
mos cruzar a fronteira e adentrar neste peculiar 
enclave britânico dentro da Península Ibérica, com 
seu famoso Rochedo, espetacular mirante da Costa 
Africana. Na parte da tarde, saída para a mundial-
mente famosa Costa del Sol. Jantar e alojamento

4º dia (Sexta) COSTA dEl SOl – GRAnAdA
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico de 
fama mundial. Na parte da manhã, saída para Grana-
da, assentada aos pés da Sierra Nevada. Alojamento. 

5º dia (Sábado) GRAnAdA 
Café da manhã e alojamento. Visita ao magnífico 
complexo monumental da Alhambra, declarada 
Patrimônio da Humanidade, com seus belos Palá-
cios Nasridas e os magníficos Jardins do Genera-
life. Tarde livre para continuar visitando a cidade, 
que conta com muitos atrativos, como o Bairro do 
Albayzin, também declarado Patrimônio da Huma-
nidade.

6º dia (domingo) GRAnAdA – TOlEdO – MAdRI
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta 
cidade monumental, Patrimônio da Humanidade. 
Faremos a panorâmica pela cidade e uma caminhada 
pelo centro histórico, visitando a Catedral (visita ao 
interior) e a igreja de São Tomé (visita ao interior), 
onde se encontra o quadro de El Greco, considerado 
por muitos como sua obra-prima, “O Enterro do 
Conde de Orgaz”, e já no antigo bairro judeu, a Sina-
goga de Santa Maria la Blanca. À tarde, saída para 
Madri. FIM DA VIAGEM.

extensão levante 
e barcelona
AndAluzIA · COSTA dEl SOl · lEVAnTE · BARCElOnA II

6º dia (domingo) GRAnAdA – AlICAnTE – VAlÊnCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâ-
mico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. 
Sua excepcional localização entre mar e montanha e 
suas majestosas palmeiras lhe conferem uma beleza 
singular. Continuação para Valência.  Alojamento.

7º dia (Segunda) VAlÊnCIA – BARCElOnA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade 
mundialmente famosa por suas célebres “Fallas” 
e que abriga o moderno complexo da Cidade das 
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona. 
Alojamento.

8º dia (Terça) BARCElOnA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica à cidade, percorrendo a Plaza de España, 
Montjuic, onde faremos uma parada no mirante para 
contemplar uma magnífica vista da cidade e o Porto; 
Paseo de Colón com o monumento a Colombo, e a 
zona do Porto. A seguir, iremos caminhar pelo Bairro 
Gótico, visitando a Plaza de San Jaume, a Prefeitura 
e a Catedral (visita ao interior) para finalizar na Plaça 
Catalunya. Tarde livre para continuar desfrutando desta 
moderna e elegante cidade.

9º dia (Quarta) BARCElOnA – zARAGOzA – MAdRI
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo livre para 
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
da Hispanidade e passear no centro antigo. Na parte da 
tarde, continuação para Madri. FIM DA VIAGEM.

AndAluziA ·
C. Sol · Toledo ii

Início e Fim
Duração

MAdRi
6 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 790 870
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 830 930
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 31 Mar. e 21 de Abr.)  ............ 120 140
Supl. quarto individual ........... 280 290
Desconto Venda Antecipada ............................  20

AndAluziA ·
C. Sol · levAnTe · 

BARCelonA ii

Início e Fim
Duração

MAdRi
9 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 1.190 1.290
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 1.260 1.370
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 31 Mar. e 21 de Abr.)  ............ 120 140
Supl. quarto individual ........... 380 450
Desconto Venda Antecipada ............................  30
Escapada a Palma de Mallorca 3 dias - Saindo de Barcelo-
na ou Madri - Consulte itinerário e preços Págs. 31 e 33.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 SEVILHA «T» Don Paco HHH

«C» Ayre Sevilla HHHH

1 C. SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
2 GRANADA «T» Alixares HHHH

«C» Corona de Granada HHHH

Noites e hotéis extensão Levante e Barcelona:

1 VALêNCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, Alhambra 

de Granada e Toledo. Circuito panorâmico em Cádiz.
•  Visita a uma famosa adega em Jerez, com degustação 

de vinhos.
•  Inclui 1 jantar na Costa del Sol.
Extensão Levante e Barcelona:
•  Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, Alhambra 

de Granada, Barcelona e trajeto panorâmico em Cádiz 
e Alicante.

•  Taxa de estadia turística em Barcelona.
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DATAS DE INÍCIO EM MADRI
TERçAS - o ano todo, de 31 Março a 

27 Outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Mar16 1 8 15

Verifique se há necessidade de visto para a entrada 
em Gibraltar (Reino Unido).

Cidade de início e fim do circuito: Madri.

TOLEDO

CóRDOBA

SEVILHA JEREz

CáDIz
LA LÍNEA GIBRALTAR

COSTA DEL SOL

GRANADA

MADRI

ALICANTE

VALêNCIA

BARCELONA
zARAGOzA

30$
1
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salamanca · portugal (Cód. 254-15/16)

salamanca· portugal· andaluzia (Cód. 303-15/16)

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

1 salamanca «T» Gran corona HHHH

«c» alameda Palace HHHHH

1 fáTima «T» são José HHH

«c» santa maria HHHH

2 lisboa «T» Roma HHH

«c» lutecia HHHH

Noites e hotéis extensão Andaluzia:

2 sEVilHa «T» Don Paco HHH

«c» meliá lebreros HHHH

1 cosTa DEl 
sol

«T» las Pirámides HHHH

«c» las Pirámides HHHH

(Junior suite)
1 GRanaDa «T» saray HHHH

«c» meliá Granada HHHH

O PREÇO INCLUI

•  seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 
médicas até 60.000€.

•  alojamento com café da manhã buffet e serviços de 
carregador inclusos.

•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em salamanca, lisboa e cáceres.
Extensão andaluzia:
•  Visita com guia local em salamanca, lisboa, cáceres, 

sevilha, alhambra de Granada e Toledo.
•  inclui 1 jantar na costa del sol.

SALAMANCA
e PORTUGAL

início e fim
Duração

MADRI
5 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada ................... 520 550
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 550 600
Supl. quarto individual .......... 180 230
Desconto Venda Antecipada ............................  20

SALAMANCA-
-PORTUGAL e 

ANDALUZIA

Início e Fim
Duração

MADRI
9 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 1.100 1.190
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 1.170 1.270
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 28 Mar. e 18 de Abr.)  ............ 120 140
Supl. quarto individual ........... 370 460
Desconto Venda Antecipada ............................  30

SALAMANCA · PORTUGAL

1º Dia (Sábado) MADRI – ÁVILA – SALAMANCA
café da manhã. saída em direção a ávila, Patrimônio da 
Humanidade e local de nascimento de santa Teresa de 
Jesus. sua grande muralha românica rodeia a cidade e 
abriga grande parte de seu tesouro monumental. Tempo 
livre para desfrutar dessa joia medieval. a seguir, saída 
para salamanca, cidade universitária por excelência, 
conhecida mundialmente por isso e por sua riqueza 
artística: catedrais, palácios, igrejas de diversos estilos. 
À tarde faremos a visita à cidade incluindo a Praça Prin-
cipal, a casa das conchas, a catedral nova, a catedral 
Velha e a Universidade. À noite, aproveite para desfrutar 
do animado ambiente desta cidade. alojamento.

2º Dia (Domingo) SALAMANCA – C.RODRIGO – 
COIMBRA – FÁTIMA
café da manhã. saída para ciudad Rodrigo, breve cami-
nhada nesta preciosa cidade medieval declarada monu-
mento de interesse Histórico e artístico. suas muralhas 
guardam um rico patrimônio de edifícios civis e religio-
sos, a começar pela catedral e o castelo. continuação 
até a fronteira portuguesa para seguir, via Guarda, até 
coimbra, sede de uma das Universidades mais anti-
gas da Europa e antiga capital de Portugal, com ruas 
estreitas, casas suspensas, palácios, capelas e igrejas, 
que fazem desta cidade um deleite para os olhos. con-
tinuação para fátima, que se tornou um dos santuários 
marianos mais importantes do mundo após as seis 
aparições da Virgem aos três pastorinhos, perto da cova 
da iria. alojamento.

3º Dia (Segunda) FÁTIMA – ÓBIDOS – LISBOA
café da manhã e saída para a bela cidade medieval de 
Óbidos, com suas simpáticas ruelas de pedra e típicas 
casinhas brancas com telhados vermelhos, protegidas 
pela imponente muralha que as circunda. nossa próxi-
ma parada será lisboa, capital de Portugal, situada na 
desembocadura do rio Tejo. alojamento.

4º Dia (Terça) LISBOA
alojamento e café da manhã. na parte da manhã, visita 
panorâmica passando pelo bairro da alfama, Torre 
de belém e mosteiro dos Jerônimos. Tarde livre que 
podemos aproveitar para continuar visitando lisboa ou 
realizar uma excursão opcional às bonitas cidades de 
sintra, cascais e Estoril. 
 
5º Dia (Quarta) LISBOA – CÁCERES – MADRI  
café da manhã. saída para a fronteira espanhola para 
chegar a cáceres, cidade Patrimônio da Humanidade. 
suas muralhas almóadas e as construções de incalcu-
lável valor histórico e arquitetônico fazem desse local 
um retrato vivo dos séculos XiV ao XVi, patente em suas 
casas, palácios e edifícios religiosos, que lhe outorgaram 
o título de “Terceiro conjunto monumental Europeu”. 
Percorreremos sua Praça Principal e o centro antigo, 
com seu bairro medieval. Posteriormente, continuação 
da viagem até madri. fim Da ViaGEm.

extensão andaluzia
SALAMANCA · PORTUGAL · ANDALUZIA

5º Dia (Quarta) LISBOA – CÁCERES – SEVILHA
café da manhã. saída para a fronteira espanhola para 
chegar a cáceres, cidade Patrimônio da Humanidade. 
suas muralhas almóadas e as construções de incal-
culável valor histórico e arquitetônico fazem desse 
local um retrato vivo dos séculos XiV ao XVi, patente 
em suas casas, palácios e edifícios religiosos, que lhe 
outorgaram o título de “Terceiro conjunto monumental 
Europeu”. Percorreremos sua Praça Principal e o cen-
tro antigo, com seu bairro medieval. Posteriormente 
continuação da viagem até sevilha. alojamento.

6º Dia (Quinta) SEVILHA
café da manhã e alojamento. na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando pela 
Universidade, o Parque de maria luisa, a Plaza de 
américa, os pavilhões da Exposição Universal de 
1929 e os Jardins de murillo, onde iniciaremos um 
passeio a pé pelo bairro de santa cruz até chegar 
a um dos monumentos considerados Patrimônio 
da Humanidade: a catedral (visita ao interior) com 
a Giralda, antigo minarete da mesquita, hoje trans-
formado em campanário. Tarde livre para continuar 
visitando a cidade e seus bairros típicos.

7º Dia (Sexta) SEVILHA – RONDA – COSTA DEL SOL 
café da manhã e saída. Percorrendo a Rota dos Pue-
blos blancos, chegaremos a Ronda, uma das cidades 
mais antigas da Espanha, cujas origens remontam 
ao neolítico. Teremos tempo livre para admirar seus 
monumentos mais significativos, como a arena de 
Touros, símbolo e alma da cidade, e a Ponte nova, 
de onde se descortina uma vista panorâmica excep-
cional. À tarde, saída para a mundialmente famosa 
costa del sol. Jantar e alojamento.

 8º Dia (Sábado) COSTA DEL SOL – GRANADA
café da manhã e tempo livre neste ponto turístico 
de fama mundial. na parte da manhã, saída para 
Granada, assentada aos pés da sierra nevada. Visita 
ao magnífico complexo monumental da alhambra, 
declarada Patrimônio da Humanidade, com seus 
belos Palácios nasridas e os magníficos Jardins do 
Generalife. alojamento.

9º Dia (Domingo) GRANADA – TOLEDO – MADRI
café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta 
cidade monumental, Patrimônio da Humanidade. 
faremos a panorâmica pela cidade e uma caminhada 
pelo centro histórico, visitando a catedral (visita ao 
interior) e a igreja de são Tomé (visita ao interior), 
onde se encontra o quadro de El Greco, considerado 
por muitos como sua obra-prima, “o Enterro do 
conde de orgaz”, e já no antigo bairro judeu, a sina-
goga de santa maria la blanca. À tarde, saída para 
madri. fim Da ViaGEm.IN
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DATAS DE INÍCIO EM MADRI
SÁBADOS - o ano todo, de 4 Abril a 

31 Outubro 2015 e também nas seguintes datas:
nov 14 28 Jan16 9 23
Dez 12 26 fev16 6 20 27

mar16 5 12 19 26

DATAS DE INÍCIO EM MADRI
SÁBADOS - o ano todo, de 28 Março a 

31 Outubro 2015 e também nas seguintes datas:
nov 14 28 Jan16 9 23
Dez 12 26 fev16 6 20 27

mar16 5 12

* no trecho Granada – Toledo – madri não garantimos guias falando Português.
* os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Saídas de 18 Abr a 10 Out.

(exceto 15 e 22 Ago.)
Cidade de início e fim do circuito: Madri.

ÁVILASALAMANCA
CIUDAD RODRIGO

COIMBRA
FÁTIMA

LISBOA

óBIDOS CÁCERES

SEVILHA
RONDA

COSTA DEL SOL

GRANADA

TOLEDO

MADRI

30$
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salamanca · portugal · andaluzia · levante (Cód. 304-15/16)

1º Dia (Sábado) MADRI – ÁVILA – SALAMANCA
café da manhã. saída em direção a ávila, Patrimô-
nio da Humanidade e local de nascimento de santa 
Teresa de Jesus. sua grande muralha românica 
rodeia a cidade e abriga grande parte de seu tesouro 
monumental. Tempo livre para desfrutar dessa joia 
medieval. a seguir, saída para salamanca, cidade 
universitária por excelência, conhecida mundial-
mente por isso e por sua riqueza artística: catedrais, 
palácios, igrejas de diversos estilos. À tarde faremos 
a visita à cidade incluindo a Praça Principal, a casa 
das conchas, a catedral nova, a catedral Velha e a 
Universidade. À noite, aproveite para desfrutar do 
animado ambiente desta cidade. alojamento.

2º Dia (Domingo) SALAMANCA – C.RODRIGO – 
COIMBRA – FÁTIMA 
café da manhã. saída para ciudad Rodrigo, breve 
caminhada nesta preciosa cidade medieval decla-
rada monumento de interesse Histórico e artístico. 
suas muralhas guardam um rico patrimônio de 
edifícios civis e religiosos, a começar pela catedral 
e o castelo. continuação até a fronteira portuguesa 
para seguir, via Guarda, até coimbra, sede de uma 
das Universidades mais antigas da Europa e antiga 
capital de Portugal, com ruas estreitas, casas sus-
pensas, palácios, capelas e igrejas, que fazem desta 
cidade um deleite para os olhos. continuação para 
fátima, que se tornou um dos santuários marianos 
mais importantes do mundo após as seis aparições 
da Virgem aos três pastorinhos, perto da cova da 
iria. alojamento.

3º Dia (Segunda) FÁTIMA – ÓBIDOS – LISBOA 
café da manhã e saída para a bela cidade medieval 
de Óbidos, com suas simpáticas ruelas de pedra e 
típicas casinhas brancas com telhados vermelhos, 
protegidas pela imponente muralha que as circun-
da. nossa próxima parada será lisboa, capital de 
Portugal, situada na desembocadura do rio Tejo. 
alojamento.

4º Dia (Terça) LISBOA
alojamento e café da manhã. na parte da manhã, 
visita panorâmica passando pelo bairro da alfama, 
Torre de belém e mosteiro dos Jerônimos. Tarde livre 
que podemos aproveitar para continuar visitando 
lisboa ou realizar uma excursão opcional às bonitas 
cidades de sintra, cascais e Estoril. 
 
5º Dia (Quarta) LISBOA – CÁCERES – SEVILHA
café da manhã. saída para a fronteira espanhola 
para chegar a cáceres, cidade Patrimônio da Huma-
nidade. suas muralhas almóadas e as construções 
de incalculável valor histórico e arquitetônico fazem 
desse local um retrato vivo dos séculos XiV ao XVi, 
patente em suas casas, palácios e edifícios religio-
sos, que lhe outorgaram o título de “Terceiro conjun-
to monumental Europeu”. Percorreremos sua Praça 
Principal e o centro antigo, com seu bairro medieval. 

Posteriormente continuação da viagem até sevilha. 
alojamento.

6º Dia (Quinta) SEVILHA
café da manhã e alojamento. na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando pela 
Universidade, o Parque de maria luisa, a Plaza de 
américa, os pavilhões da Exposição Universal de 
1929 e os Jardins de murillo, onde iniciaremos um 
passeio a pé pelo bairro de santa cruz até chegar 
a um dos monumentos considerados Patrimônio 
da Humanidade: a catedral (visita ao interior) com 
a Giralda, antigo minarete da mesquita, hoje trans-
formado em campanário. Tarde livre para continuar 
visitando a cidade e seus bairros típicos.

7º Dia (Sexta) SEVILHA – RONDA – COSTA DEL SOL 
café da manhã e saída. Percorrendo a Rota dos Pue-
blos blancos, chegaremos a Ronda, uma das cidades 
mais antigas da Espanha, cujas origens remontam 
ao neolítico. Teremos tempo livre para admirar seus 
monumentos mais significativos, como a arena de 
Touros, símbolo e alma da cidade, e a Ponte nova, 
de onde se descortina uma vista panorâmica excep-
cional. À tarde, saída para a mundialmente famosa 
costa del sol. Jantar e alojamento.

8º Dia (Sábado) COSTA DEL SOL – GRANADA
café da manhã e tempo livre neste ponto turístico 
de fama mundial. na parte da manhã, saída para 
Granada, assentada aos pés da sierra nevada. Visita 
ao magnífico complexo monumental da alhambra, 
declarada Patrimônio da Humanidade, com seus 
belos Palácios nasridas e os magníficos Jardins do 
Generalife. alojamento.

9º Dia (Domingo) GRANADA – ALICANTE – VALÊNCIA
café da manhã e saída para alicante. circuito panorâ-
mico nessa bela cidade às margens do mediterrâneo. 
sua excepcional localização entre mar e montanha e 
suas majestosas palmeiras lhe conferem uma beleza 
singular. continuação para Valência.  alojamento.

10º Dia (Segunda) VALÊNCIA – BARCELONA
café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade 
mundialmente famosa por suas célebres “fallas” 
e que abriga o moderno complexo da cidade das 
artes e das ciências. continuação para barcelona. 
alojamento. 

11º Dia (Terça) BARCELONA
café da manhã e alojamento. na parte da manhã, visita 
panorâmica à cidade, percorrendo a Plaza de España, 
montjuic, onde faremos uma parada no mirante para 
contemplar uma magnífica vista da cidade e o Porto; 
Paseo de colón com o monumento a colombo, e a 
zona do Porto. a seguir, iremos caminhar pelo bairro 
Gótico, visitando a Plaza de san Jaume, a Prefeitura 
e a catedral (visita ao interior) para finalizar na Plaça 
catalunya. Tarde livre para continuar desfrutando desta 
moderna e elegante cidade.

12º Dia (Quarta) BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a basílica de nossa senhora do Pilar, 
padroeira da Hispanidade e passear no centro antigo. 
na parte da tarde, continuação para madri. fim Da 
ViaGEm..

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

1 salamanca «T» Gran corona HHHH

«c» alameda Palace HHHHH

1 fáTima «T» são José HHH

«c» santa maria HHHH 
2 lisboa «T» Roma HHH

«c» lutecia HHHH 
2 sEVilHa «T» Don Paco HHH

«c» meliá lebreros HHHH

1 c. sol «T» las Pirámides HHHH

«c» las Pirámides HHHH

(Junior suite)
1 GRanaDa «T» saray HHHH

«c» meliá Granada HHHH

1 Valência «T» Tryp oceanic HHHH

«c» silken Puerta de Valencia HHHH

2 baRcElona «T» catalonia sagrada familia HHH

«c» catalonia Eixample 1864 HHHH

O PREÇO INCLUI
•  seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  alojamento com café da manhã buffet e serviços 

de carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em salamanca, lisboa, 

cáceres, sevilha, alhambra de Granada e 
barcelona. circuito panorâmico em alicante.

•  inclui 1 jantar na costa del sol
•  Taxa de estadia turística em barcelona.

início e fim
Duração

MADRI
12 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 1.600 1.710
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 1.690 1.830
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 28 Mar. e 18 de Abr.)  ............ 120 140

Supl. quarto individual ........... 510 640
Desconto Venda Antecipada ............................  40
Escapada a Palma de Mallorca 3 dias - Saindo de Barcelo-
na ou Madri - Consulte itinerário e preços Págs. 31 e 33.

ÁVILA

SEVILHA
RONDA

GRANADA

ALICANTE

VALêNCIA

zARAGOzA BARCELONA

COSTA DEL SOL

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COIMBRA

FÁTIMA

LISBOA

óBIDOS
MADRI

CÁCERES
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DATAS DE INÍCIO EM MADRI
SÁBADOS - o ano todo, de 28 Março a 

31 Outubro 2015 e também nas seguintes datas:
nov 14 28 Jan16 9 23
Dez 12 26 fev16 6 20 27

mar16 5 12

os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Saídas de 18 Abr a 10 Out.

(exceto 15 e 22 Ago.)
Cidade de início e fim do circuito: Madri.

40$
1



28

ES
PA

N
H

A
, P

O
R

TU
G

A
L 

E 
M

A
R

R
O

C
O

S

marrocos (Cód. 277-15/16) costa del sol · marrocos 
(Cód. 144-15/16)

1º Dia (Domingo) COSTA DEL SOL – ALGECIRAS/TARIFA 
– TÂNGER – RABAT
Saída de Málaga, hotel AC Málaga Palacio, às 5 horas. 
Continuação para os diferentes pontos de encontro ao longo 
da Costa del Sol até chegar a Tarifa, onde iremos embarcar 
no ferry para cruzar o estreito de Gibraltar com destino a 
Tânger. O Estreito de Gibraltar é a separação natural entre 
dois mares, o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, e entre 
dois continentes e suas diferentes culturas: Europa e África. 
Durante esta agradável travessia de cerca de 15 km, tere-
mos a oportunidade avistar simpáticosgrupos de golfinhos 
que habitam estas águas ao longo do ano e, com sorte, até 
mesmo baleias e orcas migratórias. Desembarque e breve 
visita panorâmica nesta cidade labiríntica como poucas no 
mundo, cuja proximidade com o velho continente e a forte 
presença de potências europeias marcaram fortemente 
sua história, dando origem a uma sociedade multicultural. 
Continuação para Rabat, a capital do Reino de Marrocos. 
Visita panorâmica à cidade passando pelo Palácio Real, o 
Mausoléu de Mohamed V, a Torre Hassan e a Fortaleza ou 
Kasbah dos Oudaias. Jantar e alojamento. 

2º Dia (Segunda) RABAT – CASABLANCA – 
MARRAKECH
Café da manhã e saída para Casablanca, capital econômica, 
industrial e financeira que representa o desenvolvimento e 
a modernidade, além de ser o primeiro porto do país. Visita 
panorâmica a esta cidade lendária e cosmopolita. Finalizada 
a visita, tempo livre para visitar a magnífica Mesquita de 
Hassan II, a terceira maior do mundo. Continuação para 
Marrakech. Jantar e alojamento.

3º Dia (Terça) MARRAKECH 
Café da manhã, almoço e alojamento. Pela manhã, visita à 
cidade imperial e capital do sul, onde se destaca o minarete 
Koutoubia (irmão gêmeo da Giralda de Sevilha), as tumbas 
Saadianas, o Palácio Bahia e a movimentada Praça Jemaa El 
Fna, Patrimônio Cultural da Humanidade e autêntico mostru-
ário da vida e cultura marroquinas, onde poderemos admirar 
músicos, encantadores de serpentes, acrobatas, dançarinos, 
etc. Tarde livre para continuar explorando a cidade.

4º Dia (Quarta) MARRAKECH – MEKNÈS – FEZ 
Café da manhã e saída para Meknès, Patrimônio Cultural da 
Humanidade. Essa localidade foi a capital durante o reinado 
do sultão Moulay Ismail, fundador da dinastia Alauíta, que 
construiu uma cidade impressionante, cercada por altas 
muralhas com portões monumentais. Visita panorâmica 
para admirar o portão de “Bab Al-Mansour”, o maior e mais 
belo do norte da África, os Silos e Estábulos, e o Mausoléu de 
Moulay Ismail. Continuação para Fez. Jantar e alojamento.

5º Dia (Quinta) FEZ 
Café da manhã, almoço e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica à cidade, sede da universidade mais antiga 
do mundo. Percorreremos os bairros judeu e cristão, as sete 
portas do Palácio Real e a Grande Medina de Fez, a maior 
zona pedestre do mundo e Patrimônio da Humanidade, onde 
visitaremos uma madraçal (escola corânica) do século XIV. 
Tarde livre.

6º Dia (Sexta) FEZ – TÂNGER – TARIFA/ALGECIRAS – 
COSTA DEL SOL 
Café da manhã e saída para Tânger, onde embarcaremos no 
ferry para atravessar novamente o estreito de Gibraltar em 
direção a Tarifa/Algeciras. Desembarque e continuação até a 
Costa del Sol, finalizando nos diferentes pontos de encontro. 
FIM DA VIAGEM.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

1 RABAT «T» Chellah HHHH

«C» Golden Tulip HHHHH

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech HHHH

«C» Atlas Medina HHHHH 
2 FEZ «T» Menzeh Fes HHHH

«C» Menzeh Zalagh HHHHsup.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços 

de carregador inclusos.
•  Guia acompanhante espanhol durante toda a 

viagem.
•  Visita com guia local em Rabat, Marrakech e Fez 
•  Circuito panorâmico em Tânger, Casablanca e 

Meknès
•  Travessia do Estreito de Gibraltar de Ferry
•  Inclui Meia Pensão durante toda a viagem  

(3 jantares e 2 almoços).

O PREÇO INCLUI

•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 
médicas até 60.000€.

•  Recepção no aeroporto de Málaga e traslados de/
para o hotel.

•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 
carregador inclusos.

•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Rabat, Marrakech e Fez. 

Circuito panorâmico em Tânger, Casablanca e 
Meknès.

•  Travessia do estreito de Gibraltar de ferry.
•  Inclui Meia Pensão durante toda a viagem (6 jantares 

e 2 almoços).

Início e Fim
Duração

MÁLAGA / C. DEL SOL
6 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «C»

Baixa temporada ........................ 790 960
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .... 850 1.030
Supl. quarto individual ............... 200 260

Desconto Venda Antecipada ............................  20

A saída de 27 DEZ terá um suplemento de jantar especial em 
Fez a confirmar no momento da reserva.

Se deseja prolongar sua estadia na Costa del Sol, consulte os 
preços de alojamento na seção “ESPANHA EM SUAS MÃOS” 
deste folheto.

Para a entrada em Marrocos é preciso comunicar até no 
máximo 72 horas antes da chegada, os seguintes dados do 
passaporte: número, nacionalidade, datas de nascimento, de 
emissão e de validade.

Início e Fim
Duração

COStA DEL SOL
9 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «C»

Baixa temporada ........................ 1.110 1.330
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .... 1.170 1.400
Supl. quarto individual ................ 360 440 

Desconto Venda Antecipada ............................  20

A saída de 26 DEZ terá um suplemento de jantar especial de 
Fim de Ano em Fez a confirmar no momento da reserva.

Se deseja prolongar sua estadia na Costa del Sol, consulte os 
preços de alojamento na seção “ESPANHA EM SUAS MÃOS” deste 
folheto.

Para a entrada em Marrocos é preciso comunicar até no 
máximo 72 horas antes da chegada, os seguintes dados do 
passaporte: número, nacionalidade, datas de nascimento, de 
emissão e de validade

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

3 C. DEl SOl «T» las Pirámides HHHH

«C» las Pirámides HHHH

(Junior Suite)

1 RABAT «T» Chellah HHHH

«C» Golden Tulip HHHHH

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech HHHH

«C» Atlas Medina HHHHH 

2 FEZ «T» Menzeh Fes HHHH

«C» Menzeh Zalagh HHHHsup.IN
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DATAS DE INÍCIO NA COSTA DEL SOL
DOMINGOS - o ano todo, de 5 Abril a 

25 Outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Nov 1 8 15 22 29 Jan16 3 10 17 24 31
Dez 6 13 20 27 Fev16 7 14 21 28

Mar16 6 13 20 27

Natal  2015
— SEM SUPLEMENTO —

COSTA DEL SOL

ALGECIRAS
TâNGER

RABAT

CASABLANCA

MARRAkECH

MEkNèS
FEZ

MÁLAGA/COSTA DEL SOL

ALGECIRAS
TâNGER

RABAT

CASABLANCA

MARRAkECH

MEkNèS
FEZ

Cidade de início e fim do circuito: Málaga. Cidade de início e fim do circuito: Costa del Sol.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

20$ 20$
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costa del sol · marrocos 
(Cód. 144-15/16)

cidades imperiais (Cód. 278-15/16)

1º Dia (Sábado) ORIGEM – COSTA DEL SOL
Chegada ao aeroporto de Málaga. Assistência e traslado ao 
hotel. Dia livre neste ponto turístico de fama mundial. Jantar 
e alojamento. 
 
2º Dia (Domingo) COSTA DEL SOL – ALGECIRAS/TARIFA – 
TÂNGER – RABAT
Café da manhã e saída ao longo da Costa del Sol para chegar 
a Tarifa, onde iremos embarcar no ferry para cruzar o estreito 
de Gibraltar com destino a Tânger. O Estreito de Gibraltar é a 
separação natural entre dois mares, o Mediterrâneo e o Oceano 
Atlântico, e entre dois continentes e suas diferentes culturas: 
Europa e África. Durante esta agradável travessia de cerca de 15 
km, teremos a oportunidade avistar simpáticosgrupos de golfi-
nhos que habitam estas águas ao longo do ano e, com sorte, até 
mesmo baleias e orcas migratórias. Desembarque e breve visita 
panorâmica nesta cidade labiríntica como poucas no mundo, cuja 
proximidade com o velho continente e a forte presença de potên-
cias europeias marcaram fortemente sua história, dando origem 
a uma sociedade multicultural. Continuação para Rabat, a capital 
do Reino de Marrocos. Visita panorâmica à cidade passando pelo 
Palácio Real, o Mausoléu de Mohamed V, a Torre Hassan e a For-
taleza ou Kasbah dos Oudaias. Jantar e alojamento. 
 
3º Dia (Segunda) RABAT – CASABLANCA – MARRAKECH
Café da manhã e saída para Casablanca, capital econômica, 
industrial e financeira que representa o desenvolvimento e 
a modernidade, além de ser o primeiro porto do país. Visita 
panorâmica a esta cidade lendária e cosmopolita. Finalizada a 
visita, tempo livre para visitar a magnífica Mesquita de Hassan 
II, a terceira maior do mundo. Continuação para Marrakech. 
Jantar e alojamento.
 
4º Dia (Terça) MARRAKECH 
Café da manhã, almoço e alojamento. Pela manhã, visita à 
cidade imperial e capital do sul, onde se destaca o minarete 
Koutoubia (irmão gêmeo da Giralda de Sevilha), as tumbas 
Saadianas, o Palácio Bahia e a movimentada Praça Jemaa El 
Fna, Patrimônio Cultural da Humanidade e autêntico mostru-
ário da vida e cultura marroquinas, onde poderemos admirar 
músicos, encantadores de serpentes, acrobatas, dançarinos, 
etc. Tarde livre para continuar explorando a cidade.
 
5º Dia (Quarta) MARRAKECH – MEKNÈS – FEZ 
Café da manhã e saída para Meknès, Patrimônio Cultural da 
Humanidade. Essa localidade foi a capital durante o reinado do 
sultão Moulay Ismail, fundador da dinastia Alauíta, que cons-
truiu uma cidade impressionante, cercada por altas muralhas 
com portões monumentais. Visita panorâmica para admirar o 
portão de “Bab Al-Mansour”, o maior e mais belo do norte da 
África, os Silos e Estábulos, e o Mausoléu de Moulay Ismail. 
Continuação para Fez. Jantar e alojamento.
 
6º Dia (Quinta) FEZ 
Café da manhã, almoço e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica à cidade, sede da universidade mais antiga 
do mundo. Percorreremos os bairros judeu e cristão, as sete 
portas do Palácio Real e a Grande Medina de Fez, a maior zona 
pedestre do mundo e Patrimônio da Humanidade, onde visitare-
mos uma madraçal (escola corânica) do século XIV. Tarde livre.
 
7º Dia (Sexta) FEZ – TÂNGER – TARIFA/ALGECIRAS – COSTA DEL SOL 
Café da manhã e saída para Tânger, onde embarcaremos no 
ferry para atravessar novamente o estreito de Gibraltar em 
direção a Tarifa/Algeciras. Desembarque e continuação até a 
Costa del Sol. Jantar e alojamento.
 
8º Dia (Sábado) COSTA DEL SOL
Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre neste ponto 
turístico de fama mundial, banhado pelo Mediterrâneo e que 
tem a montanha como pano de fundo. Você poderá desfrutar de 
suas praias, que estão entre as melhores da Europa, ou ainda 
de seus famosos portos esportivos, quiosques e restaurantes. 
 
9º Dia (Domingo) COSTA DEL SOL
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

1º Dia (Sábado) CIDADE DE ORIGEM – TÂNGER
Saída do voo com destino a Tânger (passagem aérea 
não inclusa). Chegada, Assistência e traslado ao 
hotel. Jantar e alojamento.

2º Dia (Domingo) TÂNGER – RABAT
Café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade labi-
ríntica como poucas no mundo, cuja proximidade com 
o velho continente e a forte presença de potências 
europeias marcaram fortemente sua história, dando 
origem a uma sociedade multicultural. Continuação 
para Rabat, atual capital do Reino de Marrocos. Visita 
panorâmica pela cidade, passando pelo Palácio Real, 
o Mausoléu de Mohamed V, a Torre Hassan e a For-
taleza ou Kasbah dos Oudaias. Jantar e alojamento. 

3º Dia (Segunda) RABAT – CASABLANCA – 
MARRAKECH
Café da manhã e saída para Casablanca, capital 
econômica, industrial e financeira que representa 
o desenvolvimento e a modernidade, além de ser 
o primeiro porto do país. Visita panorâmica a esta 
cidade lendária e cosmopolita. Finalizada a visita, 
tempo livre para visitar a magnífica Mesquita de 
Hassan II, a terceira maior do mundo. Continuação 
para Marrakech. Jantar e alojamento.

4º Dia (Terça) MARRAKECH 
Café da manhã, almoço e alojamento. Pela manhã, 
visita à cidade imperial e capital do sul, onde se des-
taca o minarete Koutoubia (irmão gêmeo da Giralda 
de Sevilha), as tumbas Saadianas, o Palácio Bahia e a 
movimentada Praça Jemaa El Fna, Patrimônio Cultural 
da Humanidade e autêntico mostruário da vida e cul-
tura marroquinas, onde poderemos admirar músicos, 
encantadores de serpentes, acrobatas, dançarinos, etc. 
Tarde livre para continuar explorando a cidade.

5º Dia (Quarta) MARRAKECH – MEKNÈS – FEZ 
Café da manhã e saída para Meknès, Patrimô-
nio Cultural da Humanidade. Essa localidade foi a 
capital durante o reinado do sultão Moulay Ismail, 
fundador da dinastia Alauíta, que construiu uma 
cidade impressionante, cercada por altas muralhas 
com portões monumentais. Visita panorâmica para 
admirar o portão de “Bab Al-Mansour”, o maior e 
mais belo do norte da África, os Silos e Estábulos, e 
o Mausoléu de Moulay Ismail. Continuação para Fez. 
Jantar e alojamento.

6º Dia (Quinta) FEZ 
Café da manhã, almoço e alojamento. Na parte da 
manhã, visita panorâmica à cidade, sede da universi-
dade mais antiga do mundo. Percorreremos os bairros 
judeu e cristão, as sete portas do Palácio Real e a Gran-
de Medina de Fez, a maior zona pedestre do mundo 
e Patrimônio da Humanidade, onde visitaremos uma 
madraçal (escola corânica) do século XIV. Tarde livre.

7º Dia (Sexta) FEZ – TÂNGER 
Café da manhã e saída para Tânger. Tarde livre para 
continuar visitando a cidade. Jantar e alojamento.

8º Dia (Sábado) TÂNGER – ORIGEM
Café da manhã e traslado ao aeroporto (passagem 
aérea não inclusa). FIM DA VIAGEM.

Início e Fim
Duração

tânGEr
8 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «C»

Baixa temporada ......................... 960 1.130
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .... 1.020 1.210
Supl. quarto individual ................ 280 340
Desconto Venda Antecipada ............................  20
A saída de 26 DEZ 2015 terá um suplemento de jantar especial 
de Fim de Ano em Fez a confirmar no momento da reserva.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto de Tânger e traslados de/

para o hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços 

de carregador inclusos.
•  Guia acompanhante espanhol durante toda a 

viagem.
•  Visita com guia local em Rabat, Marrakech e Fez. 
•  Circuito panorâmico em Tânger, Casablanca e 

Meknès.
•  Inclui Meia Pensão durante toda a viagem  

(5 jantares e 2 almoços).
 

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 TÂNGER «T» Intercontinental HHHH

«C» Intercontinental HHHH

1 RABAT «T» Chellah HHHH

«C» Golden Tulip HHHHH

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech HHHH

«C» Atlas Medina HHHHH 

2 FEZ «T» Menzeh Fes HHHH

«C» Menzeh Zalagh HHHHsup.
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DATAS DE INÍCIO EM TâNGER
SáBADOS - o ano todo, de 4 Abril a 

31 Outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Nov 7 14 21 28 Jan16 2 9 16 23 30
Dez 5 12 19 26 Fev16 6 13 20 27

Mar16 5 12 19 26

DATAS DE INÍCIO NA COSTA DEL SOL
SáBADOS - o ano todo, de 4 Abril a 

31 Outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Nov 7 14 21 28 Jan16 2 9 16 23 30
Dez 5 12 19 26 Fev16 6 13 20 27

Mar16 5 12 19 26

Natal  2015
— SEM SUPLEMENTO —

Natal  2015
— SEM SUPLEMENTO —

TâNGER

RABAT

CASABLANCA

MARRAkECH

MEkNèS
FEZ

Cidade de início e fim do circuito: Tânger.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

20$
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AndAluziA · CostA del sol · MArroCos

1º dia (Quarta) MAdri – CÁCeres – seVilHA
Saída de nosso TERMINAL, situado no estaciona-
mento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9 horas, 
rumo à região de Extremadura até chegar a Cáceres, 
cidade Patrimônio da Humanidade. Suas muralhas 
almóadas e as construções de incalculável valor his-
tórico e arquitetônico fazem desse local um retrato 
vivo dos séculos XIV ao XVI, patente em suas casas, 
palácios e edifícios religiosos, que lhe outorgaram o 
título de “Terceiro Conjunto Monumental Europeu”. 
Percorreremos sua Praça Principal (Plaza Mayor) e o 
centro antigo, com seu bairro medieval. Continuação 
para Sevilha. Alojamento.

2º dia (Quinta) seVilHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando pela 
Universidade, o Parque de Maria Luisa, a Plaza de 
América, os pavilhões da Exposição Universal de 
1929 e os Jardins de Murillo, onde iniciaremos um 
passeio a pé pelo Bairro de Santa Cruz até chegar 
a um dos monumentos considerados Patrimônio 
da Humanidade: a Catedral (visita ao interior) com 
a Giralda, antigo minarete da mesquita, hoje trans-
formado em campanário. Tarde livre para continuar 
visitando a cidade e seus bairros típicos.

3º dia (sexta) seVilHA – rondA – CostA del sol 
Café da manhã e saída. Percorrendo a Rota dos Pue-
blos Blancos, chegaremos a Ronda, uma das cidades 
mais antigas da Espanha, cujas origens remontam 
ao Neolítico. Teremos tempo livre para admirar seus 
monumentos mais significativos, como a Arena de 
Touros, símbolo e alma da cidade, e a Ponte Nova, 
de onde se descortina uma vista panorâmica excep-
cional. À tarde, saída para a mundialmente famosa 
Costa del Sol. Jantar e alojamento.

4º dia (sábado) CostA del sol
Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre neste 
ponto turístico de fama mundial, banhado pelo Medi-
terrâneo e que tem a montanha como pano de fundo. 
Você poderá desfrutar de suas praias, que estão 
entre as melhores da Europa, ou ainda de seus famo-
sos portos esportivos, quiosques e restaurantes. 

5º dia (domingo) CostA del sol – AlGeCirAs/
tAriFA – tÂnGer – rABAt
Café da manhã e saída ao longo da Costa del Sol para 
chegar a Tarifa, onde iremos embarcar no ferry para 
cruzar o estreito de Gibraltar com destino a Tânger. O 
Estreito de Gibraltar é a separação natural entre dois 
mares, o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, e entre 
dois continentes e suas diferentes culturas: Europa 
e África. Durante esta agradável travessia de cerca 
de 15 km, teremos a oportunidade avistar simpáti-
cosgrupos de golfinhos que habitam estas águas ao 
longo do ano e, com sorte, até mesmo baleias e orcas 

migratórias. Desembarque e breve visita panorâmica 
nesta cidade labiríntica como poucas no mundo, cuja 
proximidade com o velho continente e a forte pre-
sença de potências europeias marcaram fortemente 
sua história, dando origem a uma sociedade multi-
cultural. Continuação para Rabat, a capital do Reino 
de Marrocos. Visita panorâmica à cidade passando 
pelo Palácio Real, o Mausoléu de Mohamed V, a Torre 
Hassan e a Fortaleza ou Kasbah dos Oudaias. Jantar 
e alojamento. 

6º dia (segunda) rABAt – CAsABlAnCA – 
MArrAKeCH
Café da manhã e saída para Casablanca, capital 
econômica, industrial e financeira que representa 
o desenvolvimento e a modernidade, além de ser 
o primeiro porto do país. Visita panorâmica a esta 
cidade lendária e cosmopolita. Finalizada a visita, 
tempo livre para visitar a magnífica Mesquita de 
Hassan II, a terceira maior do mundo. Continuação 
para Marrakech. Jantar e alojamento.

7º dia (terça) MArrAKeCH 
Café da manhã, almoço e alojamento. Pela manhã, 
visita à cidade imperial e capital do sul, onde se des-
taca o minarete Koutoubia (irmão gêmeo da Giralda 
de Sevilha), as tumbas Saadianas, o Palácio Bahia 
e a movimentada Praça Jemaa El Fna, Patrimônio 
Cultural da Humanidade e autêntico mostruário da 
vida e cultura marroquinas, onde poderemos admi-
rar músicos, encantadores de serpentes, acrobatas, 
dançarinos, etc. Tarde livre para continuar exploran-
do a cidade.

8º dia (Quarta) MArrAKeCH – MeKnÈs – Fez 
Café da manhã e saída para Meknès, Patrimô-
nio Cultural da Humanidade. Essa localidade foi a 
capital durante o reinado do sultão Moulay Ismail, 
fundador da dinastia Alauíta, que construiu uma 
cidade impressionante, cercada por altas muralhas 
com portões monumentais. Visita panorâmica para 

AndAluziA · 
C. del Sol ·  
MArroCoS

Início e Fim
Duração

MAdri
12 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «C»

Baixa temporada .................... 1.530 1.740
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 1.630 1.850
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 1 e 22 de Abr.) .................... 120 140
Supl. quarto individual ............. 470 570
Desconto Venda Antecipada ............................  50

AndAluziA ·
C. MediterrÂneA · 

MArroCoS ·
 BArCelonA

Início e Fim
Duração

MAdri
15 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «C»

Baixa temporada .................... 1.990 2.350
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 2.170 2.570
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 1º e 22 de Abr.)  .................. 120 140
Supl. quarto individual ............. 700 880
Desconto Venda Antecipada ............................  50
A saída de 23 DEZ terá um suplemento de jantar especial em Fez a confirmar no momento 
da reserva. Para a entrada em Marrocos é preciso comunicar até no máximo 72 horas antes 
da chegada, os seguintes dados do passaporte: número, nacionalidade, datas de nascimen-
to, de emissão e de validade.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 SEVILHA «T» Don Paco HHH

«C» Meliá Lebreros HHHH

3 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 RABAT «T» Chellah HHHH

«C» Golden Tulip HHHHH

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech HHHH

«C» Atlas Medina HHHHH 
2 FEZ «T» Menzeh Fes HHHH

«C» Menzeh Zalagh HHHHsup.
1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

Noites e hotéis extensão Levante e Barcelona:
1 VALêNCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Cáceres, Sevilha, Rabat, 

Marrakech, Fez, Alhambra de Granada e Toledo. 
Circuito panorâmico em Tânger, Casablanca e 
Meknès.

•  Travessia do estreito de Gibraltar de ferry.
•  Inclui 6 jantares e 2 almoços.
Extensão Levante e Barcelona:
•  Visita com guia local em Cáceres, Sevilha, Rabat, 

Marrakech, Fez, Alhambra de Granada e Barcelona. 
Circuito panorâmico em Tânger, Casablanca, Meknès 
e Alicante.

•  Taxa de estadia turística em Barcelona.
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andaluzia · costa del sol · marrocos (Cód. 233-15/16)

andaluzia · costa do mediterrâneo · marrocos · barcelona (Cód. 285-15/16)

DATAS DE INÍCIO EM MADRI
QuArtA - o ano todo, de 1º Abril a 

28 outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Nov 4 11 18 25 Jan16 6 13 20 27
Dez 2 9 16 23 30 Fev16 3 10 17 24

Mar16 2 9 16

* No trecho Marrocos e  Granada – Toledo – Madri não garantimos guias falando Português.
* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GuiA
FAlAndo 

PortuGuÊs
Saídas de 22 Abr a 7 Out.

(exceto 19 e 26 Ago.)

CASABLANCA

MARRAkECH

COSTA DEL SOL

GRANADA
RONDA

ALGECIRAS

SEVILHA

CÁCERES TOLEDO
MADRI

TâNGER

RABAT

MEkNèS
FEZ

ZARAGOZA
BARCELONA

VALÊNCIA
ALICANTE

Cidade de início e fim do circuito: Madri.

50$
8
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escapada a palma de mallorca (Cód. 286-15/16)

Início
e Fim

Duração

BArCelonA
MAdri
3 dias

BArCelonA
BArCelonA

3 dias

MAdri
MAdri
3 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Baixa temporada ... 804 784 830
Média Temporada
(Saídas Jul., Set. 
e Out.) ................ 893 873 919
Alta temporada: 
Saídas S. Santa 
(de 1º a 5 de Abr.) 
e Ago. 2015 ............ 942 922 969

Supl. quarto.  
individual ........... 230 230 230

5% de desconto para a terceira pessoa em quarto 
duplo. 

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Voos Madri/Barcelona - Palma de Mallorca (ida e 

volta).
•  Traslado hotel-aeroporto Madri ou Barcelona.
•  Recepção no aeroporto de Palma de Mallorca e 

traslados aeroporto-hotel e hotel-aeroporto.
•  Alojamento com meia pensão.

1º dia MAdri/BArCelonA – PAlMA de MAllorCA
Traslado ao aeroporto e saída em voo regular para 

Palma de Mallorca. Traslado ao hotel. Jantar e alo-

jamento.

2º dia PAlMA de MAllorCA
Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre à sua 

inteira disposição.

3º dia PAlMA de MAllorCA – MAdri/BArCelonA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em 

voo regular com destino a Barcelona/Madri. FIM DA 

VIAGEM.

2 NOITES NO HOTEL CATALONIA MAJÓRICA HHHH

Noite extra em Meia Pensão, por pessoa: 

Quarto duplo ..................... 126

Quarto Triplo ..................... 119

Quarto Individual ............... 238
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extensão levante 
e barcelona
AndAluziA · CostA MediterrÂneA · MArroCos ·
BArCelonA

12º dia (domingo) GrAnAdA – AliCAnte – 
VAlÊnCiA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâ-
mico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. 
Sua excepcional localização entre mar e montanha e 
suas majestosas palmeiras lhe conferem uma beleza 
singular. Continuação para Valência.  Alojamento.

13º dia (segunda) VAlÊnCiA – BArCelonA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade 
mundialmente famosa por suas célebres “Fallas” 
e que abriga o moderno complexo da Cidade das 

Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona. 
Alojamento. 

14º dia (terça) BArCelonA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica à cidade, percorrendo a Plaza de España, 
Montjuic, onde faremos uma parada no mirante para 
contemplar uma magnífica vista da cidade e o Porto; 
Paseo de Colón com o monumento a Colombo, e a 
zona do Porto. A seguir, iremos caminhar pelo Bairro 
Gótico, visitando a Plaza de San Jaume, a Prefeitura 
e a Catedral (visita ao interior) para finalizar na Plaça 
Catalunya. Tarde livre para continuar desfrutando 
desta moderna e elegante cidade.

15º dia (Quarta) BArCelonA – zArAGozA – MAdri
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
padroeira da Hispanidade e passear no centro antigo. 
Na parte da tarde, continuação para Madri. FIM DA 
VIAGEM.

• Para a entrada em Marrocos é preciso comunicar 
até no máximo 72 horas antes da chegada, os seguin-
tes dados do passaporte: número, nacionalidade, 
datas de nascimento, de emissão e de validade.

SAÍDAS DIÁRIAS DE MADRI ou BARCELONA
sAÍdAs diÁriAs, de 1º abril 2015 a 15 março 2016

DATAS DE INÍCIO EM MADRI
QuArtA - o ano todo, de 1º Abril a 

28 outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Nov 11 25 Jan16 6 20
Dez 9 23 Fev16 3 17 24

Mar16 2 9 16

admirar o portão de “Bab Al-Mansour”, o maior e 
mais belo do norte da África, os Silos e Estábulos, e 
o Mausoléu de Moulay Ismail. Continuação para Fez. 
Jantar e alojamento.
                                                      
9º dia (Quinta) Fez 
Café da manhã, almoço e alojamento. Na parte da 
manhã, visita panorâmica à cidade, sede da universi-
dade mais antiga do mundo. Percorreremos os bair-
ros judeu e cristão, as sete portas do Palácio Real e 
a Grande Medina de Fez, a maior zona pedestre do 
mundo e Patrimônio da Humanidade, onde visitare-
mos uma madraçal (escola corânica) do século XIV. 
Tarde livre.

10º dia (sexta) Fez – tÂnGer – tAriFA/
AlGeCirAs – CostA del sol 
Café da manhã e saída para Tânger, onde embarca-
remos no ferry para atravessar novamente o estreito 
de Gibraltar em direção a Tarifa/Algeciras. Desem-
barque e continuação até a Costa del Sol. Jantar e 
alojamento.
 
11º dia (sábado) CostA del sol – GrAnAdA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã, 
saída com destino a Granada, situada aos pés da 
Sierra Nevada. Visita ao magnífico complexo monu-
mental da Alhambra, declarada Patrimônio da 
Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os 
magníficos Jardins do Generalife. Alojamento.

12º dia (domingo) GrAnAdA – toledo – MAdri
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta 
cidade monumental, Patrimônio da Humanidade. 
Faremos a panorâmica pela cidade e uma cami-
nhada pelo centro histórico, visitando a Catedral 
(visita ao interior) e a igreja de São Tomé (visita ao 
interior), onde se encontra o quadro de El Greco, 
considerado por muitos como sua obra-prima, “O 
Enterro do Conde de Orgaz”, e já no antigo bairro 
judeu, a Sinagoga de Santa Maria la Blanca. À tarde, 
saída para Madri. FIM DA VIAGEM. 
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AndAluziA · EstAdiA nA CostA do sol · 
MArroCos

1º dia (terça) MAdri – CÓrdoBA – sEVilHA
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacio-
namento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9 
horas, rumo à região de La Mancha, onde faremos 
uma parada na típica venda de Dom Quixote. Con-
tinuando para o sul, atravessaremos o impres-
sionante desfiladeiro de Despeñaperros, porta de 
entrada da Andaluzia. Nossa próxima etapa será 
Córdoba, cujo centro histórico é Patrimônio da 
Humanidade. Teremos tempo livre e faremos a 
visita à cidade com um passeio a pé pelo Bairro 
Judeu com sua famosa Mesquita (visita ao inte-
rior). À tarde, seguiremos para Sevilha. Alojamen-
to. À noite, teremos tempo livre para passear por 
esta bela cidade andaluza.

2º dia (Quarta) sEVilHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando pela 
Universidade, o Parque de Maria Luisa, a Plaza de 
América, os pavilhões da Exposição Universal de 
1929 e os Jardins de Murillo, onde iniciaremos um 
passeio a pé pelo Bairro de Santa Cruz até chegar 
a um dos monumentos considerados Patrimônio 
da Humanidade: a Catedral (visita ao interior) com 
a Giralda, antigo minarete da mesquita, hoje trans-
formado em campanário. Tarde livre para continuar 
visitando a cidade e seus bairros típicos.

3º dia (Quinta) sEVilHA – CÁdiz – JErEz – lA 
lÍnEA (GiBrAltAr) – CostA dEl sol
Café da manhã e saída para Cádiz, popularmente 
conhecida como “La Tacita de Plata” (a Pequena 
Xícara de Prata), a capital mais meridional da 
Europa. Cercada pelo mar, é “quase” uma ilha, 
que, com seus 3 mil anos de história, se gaba de 
ser a mais antiga cidade europeia e também de 
ser o berço da primeira Constituição Espanhola, 
em 1812. Breve passeio panorâmico pela cidade. 
Seguiremos para Jerez, onde visitaremos uma 
de suas famosas adegas. A seguir, percorrendo 
a “Ruta del Toro”, chegaremos a La Línea, cida-
de que faz fronteira com Gibraltar. Tempo livre 
durante o qual poderemos cruzar a fronteira e 
adentrar neste peculiar enclave britânico dentro 
da Península Ibérica, com seu famoso Rochedo, 
espetacular mirante da Costa Africana. Na parte 
da tarde, saída para a mundialmente famosa Costa 
del Sol. Jantar e alojamento.

4º dia (sexta) 5º (sábado) CostA dEl sol
Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre neste 
ponto turístico de fama mundial, banhado pelo Medi-
terrâneo e que tem a montanha como pano de fundo. 
Você poderá desfrutar de suas praias, que estão 
entre as melhores da Europa, ou ainda de seus famo-
sos portos esportivos, quiosques e restaurantes. 

6º dia (domingo) CostA dEl sol – AlGECirAs/ 
tAriFA – tÂnGEr – rABAt
Café da manhã e saída ao longo da Costa del Sol para 
chegar a Tarifa, onde iremos embarcar no ferry para 
cruzar o estreito de Gibraltar com destino a Tânger. O 
Estreito de Gibraltar é a separação natural entre dois 
mares, o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, e entre 
dois continentes e suas diferentes culturas: Europa e 
África. Durante esta agradável travessia de cerca de 15 
km, teremos a oportunidade avistar simpáticosgrupos 
de golfinhos que habitam estas águas ao longo do ano 
e, com sorte, até mesmo baleias e orcas migratórias. 
Desembarque e breve visita panorâmica nesta cidade 
labiríntica como poucas no mundo, cuja proximidade 
com o velho continente e a forte presença de potências 
europeias marcaram fortemente sua história, dando 
origem a uma sociedade multicultural. Continuação 
para Rabat, a capital do Reino de Marrocos. Visita 
panorâmica à cidade passando pelo Palácio Real, o 
Mausoléu de Mohamed V, a Torre Hassan e a Fortaleza 
ou Kasbah dos Oudaias. Jantar e alojamento. 

7º dia (segunda) rABAt – CAsABlAnCA – 
MArrAKECH
Café da manhã e saída para Casablanca, capital 
econômica, industrial e financeira que representa 
o desenvolvimento e a modernidade, além de ser 
o primeiro porto do país. Visita panorâmica a esta 
cidade lendária e cosmopolita. Finalizada a visita, 
tempo livre para visitar a magnífica Mesquita de 
Hassan II, a terceira maior do mundo. Continuação 
para Marrakech. Jantar e alojamento.

8º dia (terça) MArrAKECH 
Café da manhã, almoço e alojamento. Pela manhã, 
visita à cidade imperial e capital do sul, onde se des-
taca o minarete Koutoubia (irmão gêmeo da Giralda 
de Sevilha), as tumbas Saadianas, o Palácio Bahia 
e a movimentada Praça Jemaa El Fna, Patrimônio 
Cultural da Humanidade e autêntico mostruário da 
vida e cultura marroquinas, onde poderemos admi-
rar músicos, encantadores de serpentes, acrobatas, 
dançarinos, etc. Tarde livre para continuar exploran-
do a cidade.

9º dia (Quarta) MArrAKECH – MEKnÈs – FEz 
Café da manhã e saída para Meknès, Patrimô-
nio Cultural da Humanidade. Essa localidade foi a 

AndAluziA ·
ESTAdiA C. dEl Sol ·

MArroCoS

Início e Fim
Duração

MAdri
13 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 1.670 1.890
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 1.780 2.020
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 31 Mar. e 21 de Abr.)  ............ 120 140
Supl. quarto individual ............. 530 630
Desconto Venda Antecipada ............................  50
Para a entrada em Marrocos é preciso comunicar até no máximo 72 horas 
antes da chegada, os seguintes dados do passaporte: número, nacionalida-
de, datas de nascimento, de emissão e de validade.

AndAluziA · 
C. Sol · MArroCoS · 

lEVAnTE · BArCElonA

Início e Fim
Duração

MAdri
16 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 2.050 2.460
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 2.240 2.700
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 31 Mar. e 21 de Abr.)  ............ 120 140
Supl. quarto individual ............. 780 960
Desconto Venda Antecipada ............................  50

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 SEVILHA «T» Don Paco HHH

«C» Ayre Sevilla HHHH

4 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 RABAT «T» Chellah HHHH

«C» Golden Tulip HHHHH

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech HHHH

«C» Atlas Medina HHHHH 
2 FEZ «T» Menzeh Fes HHHH

«C» Menzeh Zalagh HHHHsup.
1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

Noites e hotéis extensão Levante e Barcelona:
1 VALêNCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

O PREÇO INCLUI

•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 
médicas até 60.000€.

•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 
carregador inclusos.

•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Cáceres, Sevilha, Rabat, 

Marrakech, Fez, Alhambra de Granada e Toledo. 
Circuito panorâmico em Tânger, Casablanca e 
Meknès.

•  Visita a uma famosa adega em Jerez, com degustação 
de vinhos.

•  Travessia do estreito de Gibraltar de ferry.
•  Inclui 7 jantares e 2 almoços.
Extensão Levante e Barcelona:
•  Visita com guia local em Córdoba, Sevilha, Rabat, 

Marrakech, Fez, Alhambra de Granada, Barcelona e 
circuito panorâmico em Cádiz, Tânger, Casablanca, 
Meknès e Alicante.

•  Taxa de estadia turística em Barcelona.
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andaluzia · estadia na costa del sol · marrocos (Cód. 258-15/16)

andaluzia · costa del sol · marrocos · levante · barcelona (Cód. 259-15/16)

DATAS DE INÍCIO EM MADRI
tErÇAs: o ano todo, de 31 Março a 27 outubro 

2015 e também nas seguintes datas:
Mar16 1 8 15

CASABLANCA

MARRAkECH

COSTA DEL SOL

GRANADA

CÁDIZ
JEREZ

ALGECIRAS

SEVILHA
CÓRDOBA

TOLEDO
MADRI

TâNGER

RABAT

MEkNèS

FEZ

ZARAGOZA BARCELONA

VALÊNCIA
ALICANTE

LA LÍNEA - GIBRALTAR

Cidade de início e fim do circuito: Madri.

50$
9
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15º dia (terça) BArCElonA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 

visita panorâmica à cidade, percorrendo a Plaza 

de España, Montjuic, onde faremos uma parada no 

mirante para contemplar uma magnífica vista da 

cidade e o Porto; Paseo de Colón com o monumento 

a Colombo, e a zona do Porto. A seguir, iremos cami-

nhar pelo Bairro Gótico, visitando a Plaza de San 

Jaume, a Prefeitura e a Catedral (visita ao interior) 

para finalizar na Plaça Catalunya. Tarde livre para 

continuar desfrutando desta moderna e elegante 

cidade.

16º dia (Quarta) BArCElonA – zArAGozA – 
MAdri
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo livre 

para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 

padroeira da Hispanidade e passear no centro antigo. 

Na parte da tarde, continuação para Madri. FIM DA 

VIAGEM.
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escapada a palma de mallorca (Cód. 286-15/16)

Início
Fim

Duração

BArCElonA
MAdri
3 dias

BArCElonA
BArCElonA

3 dias

MAdri
MAdri
3 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Baixa temporada ... 804 784 830
Média Temporada
(Saídas Jul., Set. 
e Out.) ................ 893 873 919
Alta temporada: 
Saídas S. Santa 
(de 1º a 5 de Abr.) 
e Ago. 2015 ............ 942 922 969

Supl. quarto  
individual ........... 230 230 230

5% de desconto para a terceira pessoa em quarto 
duplo. 

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Voos Madri/Barcelona - Palma de Mallorca (ida e 

volta).
•  Traslado hotel-aeroporto Madri ou Barcelona.
•  Recepção no aeroporto de Palma de Mallorca e 

traslados aeroporto-hotel e hotel-aeroporto.
•  Alojamento com meia pensão.

1º dia MAdri/BArCElonA – PAlMA dE MAllorCA
Traslado ao aeroporto e saída em voo regular para 

Palma de Mallorca. Traslado ao hotel. Jantar e alo-

jamento.

2º dia PAlMA dE MAllorCA
Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre à sua 

inteira disposição.

3º dia PAlMA dE MAllorCA – MAdri/BArCElonA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em 

voo regular com destino a Barcelona/Madri. FIM DA 

VIAGEM.

2 NOITES NO HOTEL CATALONIA MAJÓRICA HHHH

Noite extra em Meia Pensão, por pessoa: 

Quarto duplo ..................... 126

Quarto Triplo ..................... 119

Quarto Individual ............... 238

SAÍDAS DIÁRIAS DE MADRI ou BARCELONA
de 1º Abril 2015 a 31 Março 2016

capital durante o reinado do sultão Moulay Ismail, 
fundador da dinastia Alauíta, que construiu uma 
cidade impressionante, cercada por altas muralhas 
com portões monumentais. Visita panorâmica para 
admirar o portão de “Bab Al-Mansour”, o maior e 
mais belo do norte da África, os Silos e Estábulos, e 
o Mausoléu de Moulay Ismail. Continuação para Fez. 
Jantar e alojamento.

10º dia (Quinta) FEz 
Café da manhã, almoço e alojamento. Na parte da 
manhã, visita panorâmica à cidade, sede da universi-
dade mais antiga do mundo. Percorreremos os bair-
ros judeu e cristão, as sete portas do Palácio Real e 
a Grande Medina de Fez, a maior zona pedestre do 
mundo e Patrimônio da Humanidade, onde visitare-
mos uma madraçal (escola corânica) do século XIV. 
Tarde livre.

11º dia (sexta) FEz – tÂnGEr – tAriFA/
AlGECirAs – CostA dEl sol 
Café da manhã e saída para Tânger, onde embarca-
remos no ferry para atravessar novamente o estreito 
de Gibraltar em direção a Tarifa/Algeciras. Desem-
barque e continuação até a Costa del Sol. Jantar e 
alojamento.
 
12º dia (sábado) CostA dEl sol – GrAnAdA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã, 
saída com destino a Granada, situada aos pés 
da Sierra Nevada. Visita ao magnífico complexo 
monumental da Alhambra, declarada Patrimô-
nio da Humanidade, com seus belos Palácios 
Nasridas e os magníficos Jardins do Generalife. 
Alojamento.

13º dia (domingo) GrAnAdA – tolEdo – MAdri
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta 
cidade monumental, Patrimônio da Humanidade. 
Faremos a panorâmica pela cidade e uma cami-
nhada pelo centro histórico, visitando a Catedral 
(visita ao interior) e a igreja de São Tomé (visita ao 
interior), onde se encontra o quadro de El Greco, 
considerado por muitos como sua obra-prima, “O 
Enterro do Conde de Orgaz”, e já no antigo bairro 
judeu, a Sinagoga de Santa Maria la Blanca. À 
tarde, saída para Madri. FIM DA VIAGEM. 

extensão levante 
e barcelona
AndAluziA · CostA dEl sol · MArroCos · 

lEVAntE · BArCElonA

13º dia (domingo) GrAnAdA – AliCAntE – 
VAlÊnCiA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito pano-
râmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâ-
neo. Sua excepcional localização entre mar e mon-
tanha e suas majestosas palmeiras lhe conferem 
uma beleza singular. Continuação para Valência.  
Alojamento.

14º dia (segunda) VAlÊnCiA – BArCElonA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade 
mundialmente famosa por suas célebres “Fallas” 
e que abriga o moderno complexo da Cidade das 
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona. 
Alojamento. 
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O PREÇO INCLUI
•	 	 Seguro	de	assistência	em	viagem,	incluindo	

despesas	médicas	até	60.000€.
•	 	 Alojamento	com	café	da	manhã	buffet	e	serviços	

de	carregador	inclusos.
•	 	 Guia	acompanhante	durante	todo	o	circuito.
•	 	 Visita	com	guia	local	em	Salamanca,	Lisboa,	

Cáceres,	Sevilha,	Rabat,	Marrakech,	Fez,	
Alhambra	de	Granada	e	Toledo.	Circuito	
panorâmico	em	Tânger,	Casablanca	e	Meknès

•	 	 Travessia	do	estreito	de	Gibraltar	de	ferry.
•	 	 Inclui	6	jantares	e	2	almoços	(C.Sol	e	Marrocos).
Extensão	Levante	e	Barcelona:
•	 	 Visita	com	guia	local	em	Barcelona	e	circuito	

panorâmico	em	Alicante.
•	 	 Taxa	de	estadia	turística	em	Barcelona.

PORTUGAL ·
ANDALUZIA · 

C. SOL · MARROCOS

Início	e	Fim
Duração

MADRI
16 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada ...................  1.950  2.150
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) ..........  2.090  2.310
Supl. S. Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 28 Mar. e 18 de Abr.)  ............ 120  140

Supl. quarto individual .......... 640 850
Desconto Venda Antecipada ............................  50

PORTUGAL · ANDALUZIA · COSTA DEL SOL · 
MARROCOS

1º Dia (Sábado) MADRI – ÁVILA – SALAMANCA
Café	da	manhã.	Saída	em	direção	a	Ávila,	Patrimô-
nio	da	Humanidade	e	 local	de	nascimento	de	Santa	
Teresa	 de	 Jesus.	 Sua	 grande	 muralha	 românica	
rodeia	a	cidade	e	abriga	grande	parte	de	seu	tesouro	
monumental.	Tempo	 livre	para	desfrutar	dessa	 joia	
medieval.	 A	 seguir,	 saída	 para	 Salamanca,	 cidade	
universitária	 por	 excelência,	 conhecida	 mundial-
mente	por	isso	e	por	sua	riqueza	artística:	catedrais,	
palácios,	igrejas	de	diversos	estilos.	À	tarde	faremos	
a	visita	à	cidade	incluindo	a	Praça	Principal,	a	Casa	
das	Conchas,	a	Catedral	Nova,	a	Catedral	Velha	e	a	
Universidade.	 À	 noite,	 aproveite	 para	 desfrutar	 do	
animado	ambiente	desta	cidade.	Alojamento.

2º Dia (Domingo) SALAMANCA – C.RODRIGO – 
COIMBRA – FÁTIMA
Café	 da	 manhã.	 Saída	 para	 Ciudad	 Rodrigo,	 breve	
caminhada	 nesta	 preciosa	 cidade	 medieval	 decla-
rada	 Monumento	 de	 Interesse	 Histórico	 e	 Artístico.	
Suas	 muralhas	 guardam	 um	 rico	 patrimônio	 de	
edifícios	civis	e	religiosos,	a	começar	pela	Catedral	
e	o	Castelo.	Continuação	até	a	fronteira	portuguesa	
para	seguir,	 via	Guarda,	até	Coimbra,	sede	de	uma	

das	Universidades	mais	antigas	da	Europa	e	antiga	
capital	 de	 Portugal,	 com	 ruas	 estreitas,	 casas	 sus-
pensas,	palácios,	capelas	e	igrejas,	que	fazem	desta	
cidade	 um	 deleite	 para	 os	 olhos.	 Continuação	 para	
Fátima,	que	se	tornou	um	dos	Santuários	Marianos	
mais	 importantes	do	mundo	após	as	seis	aparições	
da	 Virgem	 aos	 três	 pastorinhos,	 perto	 da	 Cova	 da	
Iria.	Alojamento.

3º Dia (Segunda) FÁTIMA – ÓBIDOS – LISBOA
Café	da	manhã	e	saída	para	a	bela	cidade	medieval	
de	 Óbidos,	 com	 suas	 simpáticas	 ruelas	 de	 pedra	 e	
típicas	 casinhas	 brancas	 com	 telhados	 vermelhos,	
protegidas	 pela	 imponente	 muralha	 que	 as	 circun-
da.	 Nossa	 próxima	 parada	 será	 Lisboa,	 capital	 de	
Portugal,	 situada	 na	 desembocadura	 do	 rio	 Tejo.	
Alojamento.

4º Dia (Terça) LISBOA
Alojamento	 e	 café	 da	 manhã.	 Na	 parte	 da	 manhã,	
visita	 panorâmica	 passando	 pelo	 Bairro	 da	 Alfama,	
Torre	de	Belém	e	Mosteiro	dos	Jerônimos.	Tarde	livre	
que	 podemos	 aproveitar	 para	 continuar	 visitando	
Lisboa	ou	realizar	uma	excursão	opcional	às	bonitas	
cidades	de	Sintra,	Cascais	e	Estoril.	
	
5º Dia (Quarta) LISBOA – CÁCERES – SEVILHA
Café	 da	 manhã.	 Saída	 para	 a	 fronteira	 espanhola	
para	chegar	a	Cáceres,	cidade	Patrimônio	da	Huma-
nidade.	 Suas	 muralhas	 almóadas	 e	 as	 construções	
de	incalculável	valor	histórico	e	arquitetônico	fazem	
desse	 local	 um	 retrato	 vivo	 dos	 séculos	 XIV	 ao	 XVI,	
patente	 em	 suas	 casas,	palácios	 e	 edifícios	 religio-
sos,	que	lhe	outorgaram	o	título	de	“Terceiro	Conjun-
to	Monumental	Europeu”.	Percorreremos	sua	Praça	
Principal	e	o	centro	antigo,	com	seu	bairro	medieval.	
Posteriormente	 continuação	 da	 viagem	 até	 Sevilha.	
Alojamento.

6º Dia (Quinta) SEVILHA
Café	 da	 manhã	 e	 alojamento.	 Na	 parte	 da	 manhã	
faremos	a	visita	panorâmica	à	cidade	passando	pela	
Universidade,	 o	 Parque	 de	 Maria	 Luisa,	 a	 Plaza	 de	
América,	 os	 pavilhões	 da	 Exposição	 Universal	 de	
1929	 e	 os	 Jardins	 de	 Murillo,	 onde	 iniciaremos	 um	
passeio	 a	 pé	 pelo	 Bairro	 de	 Santa	 Cruz	 até	 chegar	
a	 um	 dos	 monumentos	 considerados	 Patrimônio	
da	 Humanidade:	 a	 Catedral	 (visita	 ao	 interior)	 com	
a	Giralda,	antigo	minarete	da	mesquita,	hoje	 trans-
formado	em	campanário.	Tarde	livre	para	continuar	
visitando	a	cidade	e	seus	bairros	típicos.

7º Dia (Sexta) SEVILHA – RONDA – COSTA DEL SOL 
Café	da	manhã	e	saída.	Percorrendo	a	Rota	dos	Pue-
blos	Blancos,	chegaremos	a	Ronda,	uma	das	cidades	
mais	 antigas	 da	 Espanha,	 cujas	 origens	 remontam	
ao	Neolítico.	Teremos	tempo	livre	para	admirar	seus	
monumentos	 mais	 significativos,	 como	 a	 Arena	 de	
Touros,	 símbolo	 e	 alma	 da	 cidade,	 e	 a	 Ponte	 Nova,	
de	onde	se	descortina	uma	vista	panorâmica	excep-
cional.	À	 tarde,	 saída	para	a	mundialmente	 famosa	
Costa	del	Sol.	Jantar	e	alojamento.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

1 SALAMANCA «T» Gran	Corona	HHHH

«C» Alameda	Palace	HHHHH

1 FÁTIMA «T» São	José	HHH

«C» Santa	Maria	HHHH	
2 LISBoA «T» Roma	HHH

«C» Lutecia	HHHH	
2 SEVILHA «T» Don	Paco	HHH

«C» Meliá	Lebreros	HHHH

3 C.	SoL «T» Las	Pirámides	HHHH

«C» Las	Pirámides	HHHH

(Junior	Suite)
1 RABAT «T» Chellah	Rabat	HHHH

«C» Golden	Tulip	Farah	HHHHH

2 MARRAkECH «T» Atlas	Marrakech	HHHH

«C» Atlas	Medina	HHHHH

2 FEz «T» Menzeh	Fes	HHHH

«C» Menzeh	zalagh	HHHHsup.
Noites e hotéis extensão Levante e Barcelona:

1 GRANADA «T» Saray	HHHH

«C» Meliá	Granada	HHHH

1 VALêNCIA «T» Tryp	oceanic	HHHH

«C» Silken	Puerta	de	Valencia	HHHH

2 BARCELoNA «T» Catalonia	Sagrada	Familia	HHH

«C» Catalonia	Eixample	1864	HHHH

PORTUGAL ·
ANDALUZIA · 

C. SOL · MARROCOS · 
LEVANTE

Início	e	Fim
Duração

MADRI
19 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada ...................  2.350  2.590
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) ..........  2.520  2.790
Supl. S. Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 28 Mar. e 18 de Abr.)  ............ 120 140
Supl. quarto individual .......... 770 1.020
Desconto Venda Antecipada ............................  50
Para a entrada em Marrocos é preciso comunicar até no máximo 72 horas antes 
da chegada, os seguintes dados do passaporte: número, nacionalidade, datas de 
nascimento, de emissão e de validade.
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DATAS DE INÍCIO EM MADRI
SÁBADOS - o ano todo, de 28 Março a 

31 Outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Nov 14 28 Jan16 9 23
Dez 12 26 Fev16 6 20 27

Mar16 5 12

portugal · andaluzia · costa del sol · marrocos (Cód. 305-15/16)

portugal · andaluzia · costa del sol · marrocos · levante (Cód. 306-15/16)

*	No	trecho	Marrocos	e		Granada	–	Toledo	–	Madri	não	garantimos	guias	falando	Português.
*	os	traslados,	visitas	locais	e	opcionais	poderão	ser	realizados	por	Guias	de	idioma	Espanhol,	mas	com	conhecimentos	de	Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Saídas de 18 Abr a 3 Out.

(exceto 15 e 22 Ago.)
Cidade de início e fim do circuito: Madri.

LISBOA

CÁCERES

SEVILHA

ALGECIRAS

TâNGER

RABAT FEz

COSTA DEL SOL

MARRAkECH
MEkNèS

TOLEDO

ÁVILASALAMANCA

C. RODRIGO
FÁTIMA

óBIDOS

MADRI

GRANADA

50$
8

VALêNCIA

zARAGOzA

ALICANTE

BARCELONA
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mais	belo	do	norte	da	África,	os	Silos	e	Estábulos,	e	
o	Mausoléu	de	Moulay	Ismail.	Continuação	para	Fez.	
Jantar	e	alojamento.
																																														
13º Dia (Quinta) FEZ 
Café	 da	 manhã,	 almoço	 e	 alojamento.	 Na	 parte	 da	
manhã,	visita	panorâmica	à	cidade,	sede	da	universi-
dade	mais	antiga	do	mundo.	Percorreremos	os	bair-
ros	judeu	e	cristão,	as	sete	portas	do	Palácio	Real	e	
a	Grande	Medina	de	Fez,	a	maior	zona	pedestre	do	
mundo	e	Patrimônio	da	Humanidade,	onde	visitare-
mos	uma	madraçal	 (escola	corânica)	do	século	XIV.	
Tarde	livre.

14º Dia (Sexta) FEZ – TÂNGER – TARIFA/
ALGECIRAS – COSTA DEL SOL 
Café	da	manhã	e	saída	para	Tânger,	onde	embarca-
remos	no	ferry	para	atravessar	novamente	o	estreito	
de	 Gibraltar	 em	 direção	 a	 Tarifa/Algeciras.	 Desem-
barque	 e	 continuação	 até	 a	 Costa	 del	 Sol.	 Jantar	 e	
alojamento.

15º Dia (Sábado) COSTA DEL SOL – GRANADA
Café	 da	 manhã	 e	 tempo	 livre.	 Na	 parte	 da	 manhã,	
saída	 com	 destino	 a	 Granada,	 situada	 aos	 pés	 da	
Sierra	Nevada.	Visita	ao	magnífico	complexo	monu-
mental	 da	 Alhambra,	 declarada	 Patrimônio	 da	
Humanidade,	com	seus	belos	Palácios	Nasridas	e	os	
magníficos	Jardins	do	Generalife.	Alojamento.

16º Dia (Domingo) GRANADA – TOLEDO – MADRI
Café	 da	 manhã	 e	 saída	 para	 Toledo.	 Visita	 a	 esta	
cidade	 monumental,	 Patrimônio	 da	 Humanidade.	

8º Dia (Sábado) COSTA DEL SOL
Café	da	manhã,	 jantar	e	alojamento.	Dia	livre	neste	
ponto	turístico	de	fama	mundial,	banhado	pelo	Medi-
terrâneo	e	que	tem	a	montanha	como	pano	de	fundo.	
Você	 poderá	 desfrutar	 de	 suas	 praias,	 que	 estão	
entre	as	melhores	da	Europa,	ou	ainda	de	seus	famo-
sos	portos	esportivos,	quiosques	e	restaurantes.	

9º Dia (Domingo) COSTA DEL SOL – ALGECIRAS/
TARIFA – TÂNGER – RABAT
Café	da	manhã.	Saída	ao	longo	da	Costa	del	Sol	para	
chegar	a	Tarifa,	onde	iremos	embarcar	no	ferry	para	
cruzar	o	estreito	de	Gibraltar	com	destino	a	Tânger.	o	
Estreito	de	Gibraltar	é	a	separação	natural	entre	dois	
mares,	o	Mediterrâneo	e	o	oceano	Atlântico,	e	entre	
dois	continentes	e	suas	diferentes	culturas:	Europa	
e	 África.	 Durante	 esta	 agradável	 travessia	 de	 cerca	
de	 15	 km,	 teremos	 a	 oportunidade	 avistar	 simpáti-
cosgrupos	de	golfinhos	que	habitam	estas	águas	ao	
longo	do	ano	e,	com	sorte,	até	mesmo	baleias	e	orcas	
migratórias.	Desembarque	e	breve	visita	panorâmica	
nesta	cidade	labiríntica	como	poucas	no	mundo,	cuja	
proximidade	 com	 o	 velho	 continente	 e	 a	 forte	 pre-
sença	de	potências	europeias	marcaram	fortemente	
sua	história,	dando	origem	a	uma	sociedade	multi-
cultural.	Continuação	para	Rabat,	a	capital	do	Reino	
de	 Marrocos.	 Visita	 panorâmica	 à	 cidade	 passando	
pelo	Palácio	Real,	o	Mausoléu	de	Mohamed	V,	a	Torre	
Hassan	e	a	Fortaleza	ou	kasbah	dos	oudaias.	Jantar	
e	alojamento.	

10º Dia (Segunda) RABAT – CASABLANCA – 
MARRAKECH
Café	 da	 manhã	 e	 saída	 para	 Casablanca,	 capital	
econômica,	 industrial	 e	 financeira	 que	 representa	
o	 desenvolvimento	 e	 a	 modernidade,	 além	 de	 ser	
o	 primeiro	 porto	 do	 país.	 Visita	 panorâmica	 a	 esta	
cidade	 lendária	 e	 cosmopolita.	 Finalizada	 a	 visita,	
tempo	 livre	 para	 visitar	 a	 magnífica	 Mesquita	 de	
Hassan	 II,	 a	 terceira	 maior	 do	 mundo.	 Continuação	
para	Marrakech.	Jantar	e	alojamento.

11º Dia (Terça) MARRAKECH 
Café	 da	 manhã,	 almoço	 e	 alojamento.	 Pela	 manhã,	
visita	à	cidade	imperial	e	capital	do	sul,	onde	se	des-
taca	o	minarete	koutoubia	(irmão	gêmeo	da	Giralda	
de	 Sevilha),	 as	 tumbas	 Saadianas,	 o	 Palácio	 Bahia	
e	 a	 movimentada	 Praça	 Jemaa	 El	 Fna,	 Patrimônio	
Cultural	 da	 Humanidade	 e	 autêntico	 mostruário	 da	
vida	e	cultura	marroquinas,	onde	poderemos	admi-
rar	músicos,	encantadores	de	serpentes,	acrobatas,	
dançarinos,	etc.	Tarde	livre	para	continuar	exploran-
do	a	cidade.

12º Dia (Quarta) MARRAKECH – MEKNÈS – FEZ 
Café	 da	 manhã	 e	 saída	 para	 Meknès,	 Patrimô-
nio	 Cultural	 da	 Humanidade.	 Essa	 localidade	 foi	 a	
capital	 durante	 o	 reinado	 do	 sultão	 Moulay	 Ismail,	
fundador	 da	 dinastia	 Alauíta,	 que	 construiu	 uma	
cidade	 impressionante,	 cercada	 por	 altas	 muralhas	
com	 portões	 monumentais.	 Visita	 panorâmica	 para	
admirar	 o	 portão	 de	 “Bab	 Al-Mansour”,	 o	 maior	 e	

Faremos	a	panorâmica	pela	cidade	e	uma	caminhada	
pelo	centro	histórico,	 visitando	a	Catedral	 (visita	ao	
interior)	 e	 a	 igreja	 de	 São	 Tomé	 (visita	 ao	 interior),	
onde	se	encontra	o	quadro	de	El	Greco,	considerado	
por	 muitos	 como	 sua	 obra-prima,	 “o	 Enterro	 do	
Conde	de	orgaz”,	e	já	no	antigo	bairro	judeu,	a	Sina-
goga	de	Santa	Maria	 la	Blanca.	À	 tarde,	saída	para	
Madri.	FIM	DA	VIAGEM.	

Para	a	entrada	em	Marrocos	é	preciso	comunicar	até	no	máximo	

72	 horas	 antes	 da	 chegada,	 os	 seguintes	 dados	 do	 passaporte:	

número,	 nacionalidade,	 datas	 de	 nascimento,	 de	 emissão	 e	 de	

validade.

extensão a levante  
e barcelona
PORTUGAL · ANDALUZIA · C. SOL · 
MARROCOS · LEVANTE

16º Dia (Domingo) GRANADA – ALICANTE – 
VALÊNCIA
Café	da	manhã	e	saída	para	Alicante.	Circuito	panorâ-
mico	nessa	bela	cidade	às	margens	do	Mediterrâneo.	
Sua	excepcional	localização	entre	mar	e	montanha	e	
suas	majestosas	palmeiras	lhe	conferem	uma	beleza	
singular.	Continuação	para	Valência.		Alojamento.

17º Dia (Segunda) VALÊNCIA – BARCELONA
Café	da	manhã.	Tempo	livre	para	percorrer	a	cidade	
mundialmente	 famosa	 por	 suas	 célebres	 “Fallas”	
e	 que	 abriga	 o	 moderno	 complexo	 da	 Cidade	 das	
Artes	 e	 das	 Ciências.	 Continuação	 para	 Barcelona.	
Alojamento.	

18º Dia (Terça) BARCELONA
Café	da	manhã	e	alojamento.	Na	parte	da	manhã,	visita	
panorâmica	à	cidade,	percorrendo	a	Plaza	de	España,	
Montjuic,	 onde	 faremos	 uma	 parada	 no	 mirante	 para	
contemplar	uma	magnífica	 vista	da	cidade	e	o	Porto;	
Paseo	 de	 Colón	 com	 o	 monumento	 a	 Colombo,	 e	 a	
zona	do	Porto.	A	seguir,	 iremos	caminhar	pelo	Bairro	
Gótico,	 visitando	 a	 Plaza	 de	 San	 Jaume,	 a	 Prefeitura	
e	a	Catedral	(visita	ao	interior)	para	finalizar	na	Plaça	
Catalunya.	Tarde	livre	para	continuar	desfrutando	desta	
moderna	e	elegante	cidade.

19º Dia (Quarta) BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café	 da	 manhã	 e	 saída	 para	 zaragoza.	 Tempo	 livre	
para	 visitar	 a	 Basílica	 de	 Nossa	 Senhora	 do	 Pilar,	
padroeira	da	Hispanidade	e	passear	no	centro	antigo.	
Na	parte	da	 tarde,	continuação	para	Madri.	FIM	DA	
VIAGEM.
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DATAS DE INÍCIO EM MADRI
SÁBADOS - o ano todo, de 28 Março a 

24 Outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Fev16 20 27 Mar16 5 12
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cantábrico (Cód. 255-15)

cantábrico · rias baixas (Cód. 170-15)

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 SAN SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo HHHH

1 SANTANDER Santemar HHHH

1 OVIEDO Tryp Oviedo HHHH

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUÑA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Circuito panorâmico em S.Sebastián, Bilbao e Gijón.

CantábriCo 

1º Dia (Sábado) MaDri – ZaraGoZa – San 
SEbaStián
Saída de nosso TERMINAL, situado no estaciona-
mento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9 horas, 
rumo a Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica 
de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Hispanidade 
e passear no centro antigo. Na parte da tarde, con-
tinuação para San Sebastián, um dos destinos turís-
ticos mais famosos da Espanha, conhecida mun-
dialmente por seu Festival Internacional de Cinema. 
Circuito panorâmico nesta cidade de estilo francês e 
aburguesado, cuja paisagem é dominada pela baía e 
pela praia de La Concha.  Alojamento.

2º Dia (Domingo) San SEbaStián – biLbao – 
CaStro UrDiaLES – SantanDEr
Café da manhã e saída. Subiremos até o Monte Iguel-
do, de onde é possível contemplar uma magnífica 
vista da cidade. Continuação para Bilbao para fazer 
um passeio panorâmico durante o qual teremos 
tempo livre na esplanada do Museu Guggenheim 
para admirar esta moderna obra de arquitetura. 
Prosseguiremos nossa viagem até Castro Urdiales, 
típica cidade de pescadores, onde teremos tempo 
livre. Saída para Santander, cidade portuária situada 
entre o mar e a montanha, que conta com numero-
sas praias, como a de El Sardinero, uma das mais 
conhecidas. Teremos tempo livre para passear nessa 
elegante cidade. Alojamento.

3º Dia (Segunda) SantanDEr – SantiLLana – 
CoVaDonGa – oViEDo
Café da manhã. Saída para Santillana del Mar, uma 
das localidades de maior valor histórico e artístico 
da Espanha, que abriga verdadeiros tesouros arqui-
tetônicos, como a Colegiada de Santa Juliana, a joia 
mais importante do românico da Cantábria. Conti-
nuação para Covadonga, onde teremos tempo livre 
para visitar o Santuário e a gruta com a imagem da 
Virgem. À tarde, saída para Oviedo, assentada sobre 
uma serra, aos pés do Monte Naranco, que destaca 
pela beleza de suas ruas, muitas delas excluvivas 
para pedestres. Seus monumentos são Patrimônio 
da Humanidade e entre eles se destaca a Catedral, 
uma das obras mais importantes do gótico asturiano. 
Alojamento.

4º Dia (terça) oViEDo – GiJÓn – CUDiLLEro – LUGo
Café da manhã. Saída para Gijón, onde faremos um 
circuito panorâmico e continuação para Cudillero, 
típica cidade de pescadores. Na parte da tarde, saída 
em direção a Lugo, que ainda conserva vestígios de 
seu passado romano, com suas muralhas que perfa-
zem um perímetro de 2266 metros e são as únicas 
declaradas Patrimônio da Humanidade. Alojamento.

5º Dia (Quarta) LUGo – aStorGa – MaDri
Café da manhã. Saída para Astorga, onde faremos 
uma breve pausa com tempo livre para visitar seu 
famoso Palácio Episcopal, obra de Gaudí. Continua-
ção para Medina del Campo até chegar a Madri. FIM 
DA VIAGEM. 

extensão rias baixas
CantábriCo · riaS baixaS

5º Dia (Quarta) LUGo – a CorUÑa
Café da manhã e saída para A Coruña. Visita pano-
râmica percorrendo o Passeio da Marina, com suas 
belas casas de galerias envidraçadas, a Praça de 
Maria Pita, a Torre de Hércules, onde faremos uma 
parada para admirar o farol em funcionamento mais 
antigo do mundo, Patrimônio da Humanidade, de 
onde é possível contemplar uma magnífica vista do 
mar. Tarde livre. Possibilidade de fazer uma excursão 
opcional às Rias Altas.  Alojamento.

6º Dia (Quinta) a CorUÑa – SantiaGo DE 
CoMPoStELa
Café da manhã. Saída para Santiago, cuja cidade 
antiga é Patrimônio da Humanidade e um dos mais 
importantes núcleos monumentais da Espanha, cen-
tro de peregrinação cristã e ponto final da via do 
Caminho de Santiago originariamente construída 
pelo império romano. Visita à cidade, percorrendo 
a Praça do Obradoiro e sua Catedral, dedicada ao 
Apóstolo São Tiago, o Maior. Tarde livre para conti-
nuar visitando cidade, que tem um ambiente univer-
sitário e estudantil.  Alojamento.

7º Dia (Sexta) SantiaGo DE CoMPoStELa – 
riaS baixaS – La toJa – ViGo
Café da manhã.  Saída para a deliciosa região das 
Rias Baixas galegas. Passando entre maravilhosas 
paisagens, chegaremos a La Toja, uma das ilhas 
mais conhecidas graças ao seu famoso balneário. 
Tempo livre e continuação pelas Rias de Arosa e 
Pontevedra até chegar a Vigo, situada na metade da 
Ria à qual dá seu nome, a mais meridional das Rias 
Baixas e, sem dúvida, a mais bela, com magníficas 
praias.  Alojamento. 

8º Dia (Sábado) ViGo – SaLaManCa – MaDri
Café da manhã. Saída pela Via de la Plata até chegar 
a Salamanca. Tempo livre nesta cidade universitária 
por excelência, de grande riqueza artística. A Praça 
Principal, a Casa das Conchas, a Catedral Nova, a 
Catedral Velha e a Universidade são algumas das 
muitas atrações que oferece esta cidade, cujo centro 
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade. 
Continuação da viagem rumo a Villacastín e Guadar-
rama para chegar a Madri. FIM DA VIAGEM.

cantábrico
Início e Fim

Duração
madri
5 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa temporada .................... 620
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago. e Set.) ............. 670
Supl. quarto individual ........... 250
Desconto Venda Antecipada ............................  20

cantábrico
 e riaS baiXaS

Início e Fim
Duração

madri
8 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa temporada .................... 1.000
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago. e Set.) ............. 1.090
Supl. quarto individual ........... 410
Desconto Venda Antecipada ............................  30

DATAS DE INíCIO Em mADRI
SábaDoS - de 11 abril a 

17 outubro 2015
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SALAmANCA

VIGO
ASTORGA

LA TOJA

LUGOA CORUñA

GIJóN

OVIEDO
COVADONGA

SANTILLANA

SANTANDER BILBAO
SAN SEBASTIáN

zARAGOzA

CASTRO 
URDIALES

CUDILLERO

SANTIAGO

mADRI

RIAS BAIxAS

Cidade de início e fim do circuito: Madri.

30$
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galícia · rias baixas (Cód. 190-15)

galícia · portugal (Cód. 193-15)

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUÑA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

1 SALAMANCA Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA Santa Maria HHHH

2 LISBOA Lutecia HHHH

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Santiago e circuito 

panorâmico em A Coruña.

GaLíCia · riaS baixaS 

1º Dia (terça) MaDri – aStorGa – LUGo
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacionamen-
to subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9 horas, rumo 
a Villacastín e Medina del Campo, onde poderemos 
admirar seu famoso Castelo da Mota. Continuação 
para Astorga, onde faremos uma breve pausa e 
teremos tempo livre para visitar seu famoso Palácio 
Episcopal, obra de Gaudí. Na parte da tarde, saída com 
destino a Lugo, que ainda conserva vestígios de seu 
passado romano, com suas muralhas que perfazem 
um perímetro de 2266 metros e são as únicas decla-
radas Patrimônio da Humanidade. Alojamento.

2º Dia (Quarta) LUGo – a CorUÑa
Café da manhã e saída para A Coruña. Visita pano-
râmica percorrendo o Passeio da Marina, com suas 
belas casas de galerias envidraçadas, a Praça de 
Maria Pita, a Torre de Hércules, onde faremos uma 
parada para admirar o farol em funcionamento mais 
antigo do mundo, Patrimônio da Humanidade, de 
onde é possível contemplar uma magnífica vista do 
mar. Tarde livre. Possibilidade de fazer uma excursão 
opcional às Rias Altas. Alojamento.

3º Dia (Quinta) a CorUÑa – SantiaGo DE 
CoMPoStELa
Café da manhã. Saída para Santiago, cuja cidade 
antiga é Patrimônio da Humanidade e um dos mais 
importantes núcleos monumentais da Espanha, cen-
tro de peregrinação cristã e ponto final da via do 
Caminho de Santiago originariamente construída pelo 
império romano. Visita à cidade:Praça do Obradoiro 
e sua Catedral, dedicada ao Apóstolo São Tiago, o 
Maior. Tarde livre para continuar visitando essa cidade 
de ambiente universitário e estudantil.  Alojamento.

4º Dia (Sexta) SantiaGo DE CoMPoStELa – 
riaS baixaS – La toJa – ViGo
Café da manhã.  Saída para a deliciosa região das 
Rias Baixas galegas. Passando entre maravilhosas 
paisagens, chegaremos a La Toja, uma das ilhas mais 
conhecidas graças ao seu famoso balneário. Tempo 
livre e continuação pelas Rias de Arosa e Pontevedra 
até chegar a Vigo, situada na metade da Ria à qual 
dá seu nome, a mais meridional das Rias Baixas e, 
sem dúvida, a mais bela, com magníficas praias.  
Alojamento. 

5º Dia (Sábado) ViGo – SaLaManCa – MaDri
Café da manhã. Saída pela Via de la Plata até chegar a 
Salamanca. Tempo livre nesta cidade universitária por 
excelência, de grande riqueza artística. A Praça Prin-
cipal, a Casa das Conchas, a Catedral Nova, a Catedral 
Velha e a Universidade são algumas das atrações que 
oferece esta cidade, cujo centro histórico foi declarado 
Patrimônio da Humanidade. Continuação da viagem 
rumo a Villacastín e Guadarrama para chegar a Madri. 
FIM DA VIAGEM.

extensão portugal
GaLíCia · PortUGaL

5º Dia (Sábado) ViGo – SaLaManCa 
Café da manhã. Saída pela Via de la Plata até chegar 
a Salamanca. Tempo livre nesta cidade universitária 
por excelência, de grande riqueza artística. A Praça 
Principal, a Casa das Conchas, a Catedral Nova, a 
Catedral Velha e a Universidade são algumas das 
muitas atrações que oferece esta cidade, cujo centro 
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade. À 
noite, aproveite para curtir o animado ambiente da 
cidade.  Alojamento.

6º Dia (Domingo) SaLaManCa – C.roDriGo – 
CoiMbra – FátiMa 
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve 
caminhada nesta preciosa cidade medieval decla-
rada Monumento de Interesse Histórico e Artístico. 
Suas muralhas guardam um rico patrimônio de 
edifícios civis e religiosos, a começar pela Catedral 
e o Castelo. Continuação até a fronteira portuguesa 
para seguir, via Guarda, até Coimbra, sede de uma 
das Universidades mais antigas da Europa e antiga 
capital de Portugal, com ruas estreitas, casas sus-
pensas, palácios, capelas e igrejas, que fazem desta 
cidade um deleite para os olhos. Continuação para 
Fátima, que se tornou um dos Santuários Marianos 
mais importantes do mundo após as seis aparições 
da Virgem aos três pastorinhos, perto da Cova da 
Iria. Alojamento.

7º Dia (Segunda) FátiMa – ÓbiDoS – LiSboa 
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval 
de Óbidos, com suas simpáticas ruelas de pedra e 
típicas casinhas brancas com telhados vermelhos, 
protegidas pela imponente muralha que as circun-
da. Nossa próxima parada será Lisboa, capital de 
Portugal, situada na desembocadura do rio Tejo. 
Alojamento.

8º Dia (terça) LiSboa
Alojamento e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica passando pelo Bairro da Alfama, 
Torre de Belém e Mosteiro dos Jerônimos. Tarde livre 
que podemos aproveitar para continuar visitando 
Lisboa ou realizar uma excursão opcional às bonitas 
cidades de Sintra, Cascais e Estoril. 

9º Dia (Quarta) LiSboa – CáCErES – MaDri 
Café da manhã. Saída para a fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres, cidade Patrimônio da Huma-
nidade. Suas muralhas almóadas e as construções 
de incalculável valor histórico e arquitetônico fazem 
desse local um retrato vivo dos séculos XIV ao XVI, 
patente em suas casas, palácios e edifícios religio-
sos, que lhe outorgaram o título de “Terceiro Conjun-
to Monumental Europeu”. Percorreremos sua Praça 
Principal e o centro antigo, com seu bairro medieval. 
Posteriormente, continuação da viagem até Madri. 
FIM DA VIAGEM.

GaLÍcia
riaS baiXaS

Início e Fim
Duração

madri
5 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa temporada .................... 610
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago. e Set.) ................ 650

Supl. quarto individual ........... 210
Desconto Venda Antecipada ............................  20

GaLÍcia e 
PortUGaL

Início e Fim
Duração

madri
9 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa temporada .................... 1.000
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago. e Set.) ................ 1.090

Supl. quarto individual ........... 410
Desconto Venda Antecipada ............................  20

DATAS DE INíCIO Em mADRI
tErçaS - de 14 abril a 

20 outubro 2015
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Cidade de início e fim do circuito: Madri.

SALAmANCA

VIGO
LA TOJA

LUGO

A CORUñA

SANTIAGO

RIAS BAIxAS

ASTORGA

mADRI

CáCERES

CIUDAD RODRIGO

COImBRA
FáTImA

LISBOA

óBIDOS

20$
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HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUÑA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

1 SALAMANCA Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA Santa Maria HHHH

2 LISBOA Lutecia HHHH

2 SEVILHA Meliá Lebreros HHHH

1 C. DEL SOL Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)

1 GRANADA Meliá Granada HHHH

Noites e hotéis extensão Levante e Barcelona:

1 VALêNCIA Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA Catalonia Eixample 1864 HHHH

GALÍCIA ·
PortuGAL · 
ANDALuZIA

Início e Fim
Duração

mADrI
13 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa temporada .....................................  1.590 
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .................  1.690
Supl. quarto individual ............................ 630
Desconto Venda Antecipada ............................  30

GALÍCIA ·
PortuGAL · 
ANDALuZIA · 

LEVANtE

Início e Fim
Duração

mADrI
16 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa temporada .....................................  2.020
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .................  2.140
Supl. quarto individual ............................ 830
Desconto Venda Antecipada ............................  50
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O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços 

de carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Santiago, Lisboa, 

Cáceres, Sevilha, Alhambra de Granada e Toledo. 
Circuito panorâmico em A Coruña.

•  Inclui 1 jantar na Costa del Sol.
Extensão Levante e Barcelona:
•  Visita com guia local em Santiago, Lisboa, Cáceres, 

Sevilha, Alhambra de Granada e Barcelona e 
circuito panorâmico em A Coruña e Alicante.

•  Taxa de estadia turística em Barcelona. 

GALÍCIA · PORTUGAL · ANDALUZIA

1º Dia (Terça) MADRI – ASTORGA – LUGO
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacio-
namento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9 
horas, rumo a Villacastín e Medina del Campo, onde 
poderemos admirar seu famoso Castelo da Mota. 
Continuação para Astorga, onde faremos uma breve 
pausa e teremos tempo livre para visitar seu famoso 
Palácio Episcopal, obra de Gaudí. Na parte da tarde, 
saída com destino a Lugo, que ainda conserva ves-
tígios de seu passado romano, com suas muralhas 
que perfazem um perímetro de 2266 metros e são 
as únicas declaradas Patrimônio da Humanidade. 
Alojamento.

2º Dia (Quarta) LUGO – A CORUÑA
Café da manhã e saída para A Coruña. Visita pano-
râmica percorrendo o Passeio da Marina, com suas 
belas casas de galerias envidraçadas, a Praça de 
Maria Pita, a Torre de Hércules, onde faremos uma 
parada para admirar o farol em funcionamento mais 
antigo do mundo, Patrimônio da Humanidade, de 
onde é possível contemplar uma magnífica vista do 
mar. Tarde livre. Possibilidade de fazer uma excursão 
opcional às Rias Altas. Alojamento.

3º Dia (Quinta) A CORUÑA – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Café da manhã. Saída para Santiago, cuja cidade 
antiga é Patrimônio da Humanidade e um dos mais 
importantes núcleos monumentais da Espanha, cen-
tro de peregrinação cristã e ponto final da via do 
Caminho de Santiago originariamente construída 
pelo império romano. Visita à cidade, percorrendo 
a Praça do Obradoiro e sua Catedral, dedicada ao 
Apóstolo São Tiago, o Maior. Tarde livre para conti-
nuar visitando cidade, que tem um ambiente univer-
sitário e estudantil. Alojamento.

4º Dia (Sexta) SANTIAGO DE COMPOSTELA – RIAS 
BAIXAS – LA TOJA – VIGO
Café da manhã.  Saída para a deliciosa região das 
Rias Baixas galegas. Passando entre maravilhosas 
paisagens, chegaremos a La Toja, uma das ilhas 
mais conhecidas graças ao seu famoso balneário. 
Tempo livre e continuação pelas Rias de Arosa e 
Pontevedra até chegar a Vigo, situada na metade da 
Ria à qual dá seu nome, a mais meridional das Rias 
Baixas e, sem dúvida, a mais bela, com magníficas 
praias. Alojamento. 

5º Dia (Sábado) VIGO – SALAMANCA 
Café da manhã. Saída pela Via de la Plata até chegar 
a Salamanca. Tempo livre nesta cidade universitária 
por excelência, de grande riqueza artística. A Praça 

Principal, a Casa das Conchas, a Catedral Nova, a 
Catedral Velha e a Universidade são algumas das 
muitas atrações que oferece esta cidade, cujo centro 
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade. À 
noite, aproveite para curtir o animado ambiente da 
cidade. Alojamento.

6º Dia (Domingo) SALAMANCA – C.RODRIGO – 
COIMBRA – FÁTIMA 
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve 
caminhada nesta preciosa cidade medieval decla-
rada Monumento de Interesse Histórico e Artístico. 
Suas muralhas guardam um rico patrimônio de 
edifícios civis e religiosos, a começar pela Catedral 
e o Castelo. Continuação até a fronteira portuguesa 
para seguir, via Guarda, até Coimbra, sede de uma 
das Universidades mais antigas da Europa e antiga 
capital de Portugal, com ruas estreitas, casas sus-
pensas, palácios, capelas e igrejas, que fazem desta 
cidade um deleite para os olhos. Continuação para 

galícia · portugal · andaluzia (Cód. 260-15)

galícia · portugal · andaluzia · levante (Cód. 174-15)
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DATAS DE INÍCIO EM MADRI
TERçAS - de 14 Abril a 

20 Outubro 2015

* No trecho Madri - Salamanca e Granada – Toledo – Madri não garantimos guias falando Português.
* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Saídas de 14 Abr a 6 Out.

(exceto 11 e 18 Ago.)

LISBOA

CÁCERES

COIMBRA

ASTORGA

C. RODRIGO

fÁTIMA

VIGOLA TOJA

LUGOA CORUñA

SANTIAGO

RIAS 
BAIxAS

óBIDOS

SALAMANCA

SEVILHA

RONDA
COSTA DEL SOL

GRANADA

TOLEDO

MADRI

zARAGOzA BARCELONA

VALêNCIA

ALICANTE

Cidade de início e fim do circuito: Madri.

50$
1
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Lisboa ou realizar uma excursão opcional às bonitas 
cidades de Sintra, Cascais e Estoril. 

9º Dia (Quarta) LISBOA – CÁCERES – SEVILHA
Café da manhã. Saída para a fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres, cidade Patrimônio da Huma-
nidade. Suas muralhas almóadas e as construções 
de incalculável valor histórico e arquitetônico fazem 
desse local um retrato vivo dos séculos XIV ao XVI, 
patente em suas casas, palácios e edifícios religio-
sos, que lhe outorgaram o título de “Terceiro Conjun-
to Monumental Europeu”. Percorreremos sua Praça 
Principal e o centro antigo, com seu bairro medieval. 
Posteriormente continuação da viagem até Sevilha. 
Alojamento.

10º Dia (Quinta) SEVILHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando pela 
Universidade, o Parque de Maria Luisa, a Plaza de 
América, os pavilhões da Exposição Universal de 
1929 e os Jardins de Murillo, onde iniciaremos um 
passeio a pé pelo Bairro de Santa Cruz até chegar 
a um dos monumentos considerados Patrimônio 
da Humanidade: a Catedral (visita ao interior) com 
a Giralda, antigo minarete da mesquita, hoje trans-
formado em campanário. Tarde livre para continuar 
visitando a cidade e seus bairros típicos.

11º Dia (Sexta) SEVILHA – RONDA – COSTA DEL 
SOL 
Café da manhã e saída. Percorrendo a Rota dos Pue-
blos Blancos, chegaremos a Ronda, uma das cidades 
mais antigas da Espanha, cujas origens remontam 
ao Neolítico. Teremos tempo livre para admirar seus 
monumentos mais significativos, como a Arena de 
Touros, símbolo e alma da cidade, e a Ponte Nova, 
de onde se descortina uma vista panorâmica excep-
cional. À tarde, saída para a mundialmente famosa 
Costa del Sol. Jantar e alojamento.

12º Dia (Sábado) COSTA DEL SOL – GRANADA
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico 
de fama mundial. Na parte da manhã, saída para 
Granada, assentada aos pés da Sierra Nevada. Visita 
ao magnífico complexo monumental da Alhambra, 
declarada Patrimônio da Humanidade, com seus 
belos Palácios Nasridas e os magníficos Jardins do 
Generalife. Alojamento.

13º Dia (Domingo) GRANADA – TOLEDO – MADRI
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta 
cidade monumental, Patrimônio da Humanidade. 
Faremos a panorâmica pela cidade e uma caminhada 
pelo centro histórico, visitando a Catedral (visita ao 
interior) e a igreja de São Tomé (visita ao interior), 
onde se encontra o quadro de El Greco, considerado 
por muitos como sua obra-prima, “O Enterro do 
Conde de Orgaz”, e já no antigo bairro judeu, a Sina-
goga de Santa Maria la Blanca. À tarde, saída para 
Madri. FIM DA VIAGEM.

extensão a levante  
e barcelona
GALÍCIA · PORTUGAL · ANDALUZIA · LEVANTE

13º Dia (Domingo) GRANADA – ALICANTE – 
VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito pano-
râmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâ-
neo. Sua excepcional localização entre mar e mon-
tanha e suas majestosas palmeiras lhe conferem 
uma beleza singular. Continuação para Valência. 
Alojamento.

14º Dia (Segunda) VALÊNCIA – BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade 
mundialmente famosa por suas célebres “Fallas” 
e que abriga o moderno complexo da Cidade das 
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona. 
Alojamento. 

15º Dia (Terça) BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica à cidade, percorrendo a Plaza de España, 
Montjuic, onde faremos uma parada no mirante para 
contemplar uma magnífica vista da cidade e o Porto; 
Paseo de Colón com o monumento a Colombo, e a 
zona do Porto. A seguir, iremos caminhar pelo Bairro 
Gótico, visitando a Plaza de San Jaume, a Prefeitura 
e a Catedral (visita ao interior) para finalizar na Plaça 
Catalunya. Tarde livre para continuar desfrutando desta 
moderna e elegante cidade.

16º Dia (Quarta) BARCELONA – ZARAGOZA – 
MADRI
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
padroeira da Hispanidade e passear no centro antigo. 
Na parte da tarde, continuação para Madri. FIM DA 
VIAGEM.
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Fátima, que se tornou um dos Santuários Marianos 
mais importantes do mundo após as seis aparições 
da Virgem aos três pastorinhos, perto da Cova da 
Iria. Alojamento.

7º Dia (Segunda) FÁTIMA – ÓBIDOS – LISBOA 
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval 
de Óbidos, com suas simpáticas ruelas de pedra e 
típicas casinhas brancas com telhados vermelhos, 
protegidas pela imponente muralha que as circun-
da. Nossa próxima parada será Lisboa, capital de 
Portugal, situada na desembocadura do rio Tejo. 
Alojamento.

8º Dia (Terça) LISBOA
Alojamento e café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica passando pelo Bairro da Alfama, 
Torre de Belém e Mosteiro dos Jerônimos. Tarde livre 
que podemos aproveitar para continuar visitando 
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HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 SAN 
SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo HHHH

1 SANTANDER Santemar HHHH

1 OVIEDO Tryp Oviedo HHHH

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUÑA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

1 SALAMANCA Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA Santa Maria HHHH

2 LISBOA Lutecia HHHH

Início e Fim
Duração

madri
12 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa temporada ..................................... 1.380
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago. e Set.) ......................... 1.480
Supl. quarto individual ............................ 600

Desconto Venda Antecipada ............................  30

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços 

de carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Santiago, Lisboa e 

Cáceres e circuito panorâmico em S.Sebastián, 
Bilbao, Gijón e A Coruña.

1º Dia (Sábado) MADRI – ZARAGOZA – SAN SEBASTIÁN
Saída de nosso TERMINAL, situado no estacionamento 
subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9 horas, rumo a Zara-
goza. Tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora 
do Pilar, padroeira da Hispanidade e passear no centro 
antigo. Na parte da tarde, continuação para San Sebasti-
án, um dos destinos turísticos mais famosos da Espanha, 
conhecida mundialmente por seu Festival Internacional 
de Cinema. Circuito panorâmico nesta cidade de estilo 
francês e aburguesado, cuja paisagem é dominada pela 
baía e pela praia de La Concha. Alojamento.

2º Dia (Domingo) SAN SEBASTIÁN – BILBAO – CASTRO 
URDIALES – SANTANDER
Café da manhã e saída. Subiremos até o Monte Igueldo, 
de onde é possível contemplar uma magnífica vista da 
cidade. Continuação para Bilbao para fazer um pas-
seio panorâmico durante o qual teremos tempo livre na 
esplanada do Museu Guggenheim para admirar esta 
moderna obra de arquitetura. Prosseguiremos nossa 
viagem até Castro Urdiales, típica cidade de pescadores, 
onde teremos tempo livre. Saída para Santander, cidade 
portuária situada entre o mar e a montanha, que conta 
com numerosas praias, como a de El Sardinero, uma 
das mais conhecidas. Teremos tempo livre para passear 
nessa elegante cidade. Alojamento.

3º Dia (Segunda) SANTANDER – SANTILLANA – 
COVADONGA – OVIEDO
Café da manhã. Saída para Santillana del Mar, uma 
das localidades de maior valor histórico e artístico da 
Espanha, que abriga verdadeiros tesouros arquitetônicos, 
como a Colegiada de Santa Juliana, a joia mais importante 
do românico da Cantábria. Continuação para Covadonga, 
onde teremos tempo livre para visitar o Santuário e a 
gruta com a imagem da Virgem. À tarde, saída para 
Oviedo, assentada sobre uma serra, aos pés do Monte 
Naranco, que destaca pela beleza de suas ruas, muitas 
delas excluvivas para pedestres. Seus monumentos são 
Patrimônio da Humanidade e entre eles se destaca a 
Catedral, uma das obras mais importantes do gótico 
asturiano. Alojamento.

4º Dia (Terça) OVIEDO – GIJÓN – CUDILLERO – LUGO
Café da manhã. Saída para Gijón, onde faremos um 
circuito panorâmico e continuação para Cudillero, típica 
cidade de pescadores. Na parte da tarde, saída em dire-
ção a Lugo, que ainda conserva vestígios de seu passado 
romano, com suas muralhas que perfazem um perímetro 
de 2266 metros e são as únicas declaradas Patrimônio da 
Humanidade. Alojamento.

5º Dia (Quarta) LUGO – A CORUÑA
Café da manhã e saída para A Coruña. Visita panorâmica 
percorrendo o Passeio da Marina, com suas belas casas 
de galerias envidraçadas, a Praça de Maria Pita, a Torre de 
Hércules, onde faremos uma parada para admirar o farol 
em funcionamento mais antigo do mundo, Patrimônio da 
Humanidade, de onde é possível contemplar uma magní-
fica vista do mar. Tarde livre. Possibilidade de fazer uma 
excursão opcional às Rias Altas. Alojamento.

6º Dia (Quinta) A CORUÑA – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Café da manhã. Saída para Santiago, cuja cidade antiga é 
Patrimônio da Humanidade e um dos mais importantes 
núcleos monumentais da Espanha, centro de peregri-
nação cristã e ponto final da via do Caminho de Santiago 

originariamente construída pelo império romano. Visita à 
cidade, percorrendo a Praça do Obradoiro e sua Catedral, 
dedicada ao Apóstolo São Tiago, o Maior. Tarde livre para 
continuar visitando cidade, que tem um ambiente univer-
sitário e estudantil. Alojamento.

7º Dia (Sexta) SANTIAGO DE COMPOSTELA – RIAS 
BAIXAS – LA TOJA – VIGO
Café da manhã.  Saída para a deliciosa região das Rias 
Baixas galegas. Passando entre maravilhosas paisagens, 
chegaremos a La Toja, uma das ilhas mais conhecidas 
graças ao seu famoso balneário. Tempo livre e continua-
ção pelas Rias de Arosa e Pontevedra até chegar a Vigo, 
situada na metade da Ria à qual dá seu nome, a mais 
meridional das Rias Baixas e, sem dúvida, a mais bela, 
com magníficas praias. Alojamento. 

8º Dia (Sábado) VIGO – SALAMANCA 
Café da manhã. Saída pela Via de la Plata até chegar a 
Salamanca. Tempo livre nesta cidade universitária por 
excelência, de grande riqueza artística. A Praça Principal, 
a Casa das Conchas, a Catedral Nova, a Catedral Velha 
e a Universidade são algumas das muitas atrações que 
oferece esta cidade, cujo centro histórico foi declarado 
Patrimônio da Humanidade. À noite, aproveite para curtir 
o animado ambiente da cidade. Alojamento.

9º Dia (Domingo) SALAMANCA – C.RODRIGO – 
COIMBRA – FÁTIMA
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve cami-
nhada nesta preciosa cidade medieval declarada Monu-
mento de Interesse Histórico e Artístico. Suas muralhas 
guardam um rico patrimônio de edifícios civis e religiosos, 
a começar pela Catedral e o Castelo. Continuação até a 
fronteira portuguesa para seguir, via Guarda, até Coim-
bra, sede de uma das Universidades mais antigas da 
Europa e antiga capital de Portugal, com ruas estreitas, 
casas suspensas, palácios, capelas e igrejas, que fazem 
desta cidade um deleite para os olhos. Continuação para 
Fátima, que se tornou um dos Santuários Marianos mais 
importantes do mundo após as seis aparições da Virgem 
aos três pastorinhos, perto da Cova da Iria. Alojamento.

10º Dia (Segunda) FÁTIMA – ÓBIDOS – LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de 
Óbidos, com suas simpáticas ruelas de pedra e típicas 
casinhas brancas com telhados vermelhos, protegidas 
pela imponente muralha que as circunda. Nossa próxi-
ma parada será Lisboa, capital de Portugal, situada na 
desembocadura do rio Tejo. Alojamento.

11º Dia (Terça) LISBOA
Alojamento e café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica passando pelo Bairro da Alfama, Torre de 
Belém e Mosteiro dos Jerônimos. Tarde livre que pode-
mos aproveitar para continuar visitando Lisboa ou realizar 
uma excursão opcional às bonitas cidades de Sintra, 
Cascais e Estoril. 

12º Dia (Quarta) LISBOA – CÁCERES – MADRI  
Café da manhã. Saída para a fronteira espanhola para 
chegar a Cáceres, cidade Patrimônio da Humanidade. 
Suas muralhas almóadas e as construções de incalcu-
lável valor histórico e arquitetônico fazem desse local um 
retrato vivo dos séculos XIV ao XVI, patente em suas casas, 
palácios e edifícios religiosos, que lhe outorgaram o título 
de “Terceiro Conjunto Monumental Europeu”. Percorrere-
mos sua Praça Principal e o centro antigo, com seu bairro 
medieval. Posteriormente, continuação da viagem até 
Madri. FIM DA VIAGEM.

norte da espanha · portugal (Cód. 198-15)

DATAS DE INíCIO Em mADRI
SÁBADOS - de 11 Abril a 

17 Outubro 2015
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LISBOA

CÁCERES

COImBRA

óBIDOS

C. RODRIGO

fÁTImA

VIGOLA TOJA
LUGO

A CORUñA

GIJóN
OVIEDO

COVADONGA
SANTILLANA

SANTANDER BILBAO
SAN SEBASTIÁN

zARAGOzA

CASTRO 
URDIALES

CUDILLERO

SANTIAGO

RIAS 
BAIxAS

mADRI

Cidade de início e fim do circuito: Madri.

SALAmANCA

30$
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extensão andaluzia
NORTE DA ESPANHA · PORTUGAL · ANDALUZIA

12º Dia (Quarta) LISBOA – CÁCERES – SEVILHA
Café da manhã. Saída para a fronteira espanho-
la para chegar a Cáceres, cidade Patrimônio da 
Humanidade. Suas muralhas almóadas e as cons-
truções de incalculável valor histórico e arquitetôni-
co fazem desse local um retrato vivo dos séculos XIV 
ao XVI, patente em suas casas, palácios e edifícios 
religiosos, que lhe outorgaram o título de “Terceiro 
Conjunto Monumental Europeu”. Percorreremos 
sua Praça Principal e o centro antigo, com seu bair-
ro medieval. Posteriormente continuação da viagem 
até Sevilha. Alojamento.

13º Dia (Quinta) SEVILHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando pela 
Universidade, o Parque de Maria Luisa, a Plaza de 
América, os pavilhões da Exposição Universal de 
1929 e os Jardins de Murillo, onde iniciaremos um 
passeio a pé pelo Bairro de Santa Cruz até chegar 
a um dos monumentos considerados Patrimônio da 
Humanidade: a Catedral (visita ao interior) com a 
Giralda, antigo minarete da mesquita, hoje trans-
formado em campanário. Tarde livre para continuar 
visitando a cidade e seus bairros típicos.

14º Dia (Sexta) SEVILHA – RONDA – COSTA DEL SOL 
Café da manhã e saída. Percorrendo a Rota dos 
Pueblos Blancos, chegaremos a Ronda, uma das 
cidades mais antigas da Espanha, cujas origens 
remontam ao Neolítico. Teremos tempo livre para 
admirar seus monumentos mais significativos, 
como a Arena de Touros, símbolo e alma da cida-
de, e a Ponte Nova, de onde se descortina uma 
vista panorâmica excepcional. À tarde, saída para 
a mundialmente famosa Costa del Sol. Jantar e 
alojamento.

15º Dia (Sábado) COSTA DEL SOL – GRANADA
Café da manhã e tempo livre neste ponto turís-
tico de fama mundial. Na parte da manhã, saída 
para Granada, assentada aos pés da Sierra Neva-
da. Visita ao magnífico complexo monumental da 
Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade, 
com seus belos Palácios Nasridas e os magníficos 
Jardins do Generalife. Alojamento.

16º Dia (Domingo) GRANADA – TOLEDO – MADRI
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta 
cidade monumental, Patrimônio da Humanidade. 
Faremos a panorâmica pela cidade e uma cami-
nhada pelo centro histórico, visitando a Catedral 
(visita ao interior) e a igreja de São Tomé (visita ao 
interior), onde se encontra o quadro de El Greco, 
considerado por muitos como sua obra-prima, “O 
Enterro do Conde de Orgaz”, e já no antigo bairro 
judeu, a Sinagoga de Santa Maria la Blanca. À tarde, 
saída para Madri. FIM DA VIAGEM.

extensão andaluzia e levante
RONDA IBéRICA 

16º Dia (Domingo) GRANADA – ALICANTE – 
VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito pano-
râmico nessa bela cidade às margens do Mediterrâ-
neo. Sua excepcional localização entre mar e mon-
tanha e suas majestosas palmeiras lhe conferem 
uma beleza singular. Continuação para Valência. 
Alojamento.

17º Dia (Segunda) VALÊNCIA – BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade 
mundialmente famosa por suas célebres “Fallas” 
e que abriga o moderno complexo da Cidade das 
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona. 
Alojamento. 

18º Dia (Terça) BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica à cidade, percorrendo a Plaza 
de España, Montjuic, onde faremos uma parada no 
mirante para contemplar uma magnífica vista da 
cidade e o Porto; Paseo de Colón com o monumento 
a Colombo, e a zona do Porto. A seguir, iremos cami-
nhar pelo Bairro Gótico, visitando a Plaza de San 
Jaume, a Prefeitura e a Catedral (visita ao interior) 
para finalizar na Plaça Catalunya. Tarde livre para 
continuar desfrutando desta moderna e elegante 
cidade.

19º Dia (Quarta) BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
padroeira da Hispanidade e passear no centro antigo. 
Na parte da tarde, continuação para Madri. FIM DA 
VIAGEM.

norte da espanha · portugal · andaluzia (Cód. 200-15)

ronda ibérica (Cód. 262-15)

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 SAN 
SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo HHHH

1 SANTANDER Santemar HHHH

1 OVIEDO Tryp Oviedo HHHH

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUÑA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

1 SALAMANCA Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA Santa Maria HHHH

2 LISBOA Lutecia HHHH

Noites e hotéis extensão Andaluzia:

2 SEVILHA Meliá Lebreros HHHH

1 COSTA DEL 
SOL

Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 GRANADA Meliá Granada HHHH

Noites e hotéis extensão Levante:

1 VALÊNCIA Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA Catalonia Eixample 1864 HHHH

O PREÇO INCLUI
Extensão Andaluzia:
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Santiago, Lisboa, Cáceres, 

Sevilha, Alhambra de Granada, Toledo. Circuito 
panorâmico em S. Sebastián, Bilbao, Gijón e A Coruña.

•  Inclui 1 jantar na Costa del Sol
Extensão Levante:
•  Visita com guia local em Santiago, Lisboa, Cáceres, 

Sevilha, Alhambra de Granada e Barcelona. Circuito 
panorâmico em A Coruña e Alicante.

•  Inclui 1 jantar na Costa del Sol.
•  Taxa de estadia turística em Barcelona.

NOrTE da ESPaNHa · 
POrTUGaL ·
aNdaLUZia

Início e Fim
Duração

madri
16 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa temporada .................................. 2.170
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .................. 2.320
Supl. quarto individual ......................... 790
Desconto Venda Antecipada ............................  50

rONda ibérica
Início e fim

Duração
madri
19 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa temporada .................................. 2.590
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .................. 2.780
Supl. quarto individual ......................... 1.020
Desconto Venda Antecipada ............................  50

DATAS DE INíCIO Em mADRI
SÁBADOS - de 11 Abril a 

17 Outubro 2015

DATAS DE INíCIO Em mADRI
SÁBADOS - de 11 Abril a 

17 Outubro 2015
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LISBOA

SEVILHA

RONDA

COSTA DEL SOL

GRANADA

TOLEDO

ALICANTE

VALêNCIA
CÁCERES

COImBRA

óBIDOS

SALAmANCAC. RODRIGO

fÁTImA

VIGO
LA TOJA

LUGO

A CORUñA

GIJóNOVIEDO

COVADONGA

SANTILLANA

SANTANDER BILBAO
SAN SEBASTIÁNCASTRO 

URDIALES

CUDILLERO

SANTIAGO

RIAS 
BAIxAS

mADRI

LISBOA

SEVILHA

RONDA

COSTA DEL SOL

GRANADA

CÁCERES

COImBRA

óBIDOS

C. RODRIGO

fÁTImA

VIGOLA TOJA
LUGO

A CORUñA

GIJóN

COVADONGA
SANTILLANA

SANTANDER BILBAO
SAN SEBASTIÁN

zARAGOzA

CUDILLERO

SANTIAGO

RIAS 
BAIxAS

mADRI

Cidade de início e fim do circuito: Madri. Cidade de início e fim do circuito: Madri.

BARCELONA
SALAmANCA

CASTRO 
URDIALES

OVIEDO

50$
1

ALICANTE

VALêNCIA

BARCELONA

zARAGOzA

No trecho Madri - Salamanca não garantimos guias falando Português.
Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Saídas de 11 Abr a 3 Out.

(exceto 8 e 15 Ago.)
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HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

1 madri «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

2 sevilha «T» don Paco HHH

«C» ayre sevilla HHHH

1 graNada «T» alixares HHHH

«C» Corona de granada HHHH

1 valêNCia «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» silken Puerta de valencia HHHH

início e Fim
duração

barcelona
6 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «c»

Baixa temporada ....................  980 1.080
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e 
Out.) .......................................

 1.050  1.170

Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 22 de Abr.)  .................. 120  140 

Supl. quarto individual ........... 280 330

Desconto Venda Antecipada ............................  20

O PREÇO INCLUI
•  seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  guia acompanhante durante todo o circuito.
•  visita com guia local em Córdoba, sevilha, alhambra 

de granada. Circuito panorâmico em alicante.
•  Taxa de estadia turística em Barcelona.

NOVIDADE!! Mudança do horário de saída, agora 
às 8h30. 

1º Dia (Quarta) BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
saída de nosso TermiNal (gran vía, 645) às 8h30, rumo 
a Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica de Nossa 
senhora do Pilar, padroeira da hispanidade e passear 
no centro antigo. Na parte da tarde, continuação para 
madri. alojamento.

2º Dia (Quinta) MADRI – CÓRDOBA – SEVILHA 
Café da manhã. saída para as terras de la mancha, onde 
faremos uma parada na típica venda de dom Quixote. 
Continuando para o sul, atravessaremos o impressio-
nante desfiladeiro de despeñaperros, porta de entrada 
da andaluzia. Nossa próxima etapa será Córdoba, cujo 
centro histórico é Patrimônio da humanidade. Teremos 
tempo livre e faremos a visita à cidade com um passeio a 
pé pelo Bairro Judeu com sua famosa mesquita (visita ao 
interior). À tarde, seguiremos para sevilha. alojamento. 
À noite, teremos tempo livre para passear por esta bela 
cidade andaluza.

3º Dia (Sexta) SEVILHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã fare-
mos a visita panorâmica à cidade passando pela Univer-
sidade, o Parque de maria luisa, a Plaza de américa, os 
pavilhões da exposição Universal de 1929 e os Jardins 
de murillo, onde iniciaremos um passeio a pé pelo Bairro 
de santa Cruz até chegar a um dos monumentos consi-
derados Patrimônio da humanidade: a Catedral (visita 
ao interior) com a giralda, antigo minarete da mesquita, 
hoje transformado em campanário. Tarde livre para con-
tinuar visitando a cidade e seus bairros típicos.

4º Dia (Sábado) SEVILHA – GRANADA 
Café da manhã e saída para granada, situada aos pés da 
sierra Nevada. visita ao magnífico complexo monumen-
tal da alhambra, declarada Patrimônio da humanidade, 
com seus belos Palácios Nasridas e os magníficos Jar-
dins do generalife. alojamento. 

5º Dia (Domingo) GRANADA – ALICANTE – VALÊNCIA
Café da manhã e saída para alicante. Circuito panorâmi-
co nessa bela cidade às margens do mediterrâneo. sua 
excepcional localização entre mar e montanha e suas 
majestosas palmeiras lhe conferem uma beleza singu-
lar. Continuação para valência.  alojamento.

6º Dia (Segunda) VALÊNCIA – BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade 
mundialmente famosa por suas célebres “Fallas” e que 
abriga o moderno complexo da Cidade das artes e das 
Ciências. Continuação para Barcelona. Fim da viagem. 

madri · andaluzia · levante (Cód. 145-15/16)

Se deseja reservar alojamento ou excursões em Barcelona, 
consulte nossa oferta na seção “ESPANHA EM SUAS MãOS” 
de nosso folheto.

IN
ÍC

IO
 E

M
 B

A
R

C
EL

O
N

A

DATAS DE INÍCIO EM BARCELONA
QuARTAS - nas seguintes datas:

abr 22 set 2 16 23 30
maio 6 20 27 Out 7 14 21
Jun 3 10 24 Nov 4
Jul 8 15 22 Jan16 13 27
ago 5 12 19 Fev16 24

Glorieta Puerta de Toledo, 4, 
28005 Madri

CóRDOBA

SEVILHA

VALêNCIA

zARAGOzA

GRANADA

MADRI

ALICANTE

BARCELONA

Cidade de início e fim do circuito: Barcelona.

20$
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MADRI · TOLEDO · ANDALuZIA · 
COSTA DEL SOL (ÔNIBuS + TREM-BALA)

1º Dia (Sábado) BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
saída de nosso TermiNal (gran vía, 645), às 10 
horas rumo a Zaragoza. Tempo livre para visitar a 
Basílica de Nossa senhora do Pilar, padroeira da 
hispanidade e passear no centro antigo. Na parte da 
tarde, continuação para madri. alojamento.

2º Dia (Domingo) MADRI
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita pano-
râmica pela cidade passando pela Plaza de españa, 
Cidade Universitária, Parque del Oeste, Casa de 
Campo, Bairro da moreria, Plaza de Oriente, Plaza 
mayor, Puerta del sol, Neptuno, atocha, Puerta de 
alcalá, o senhoril Parque del retiro, a arena de touros 
de las ventas, Plaza de Colón, Paseo de la Castellana, 
estádio santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e gran 
via. dia livre para continuar descobrindo a cidade, visi-
tar as redondezas, como el escorial, Ávila e segóvia, ou 
assistir a um de seus shows teatrais e musicais.

3º Dia (Segunda) MADRI – TOLEDO – MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
excursão com guia local à monumental cidade de 
Toledo, Patrimônio da humanidade desde 1987, 
denominada “a cidade das três culturas” por haver 
sido habitada, durante séculos, por cristãos, judeus 
e muçulmanos. retorno a madri.

4º Dia (Terça) MADRI – CÓRDOBA – SEVILHA
saída de nosso TermiNal, situado no estaciona-
mento subterrâneo da Plaza de Oriente, às 9 horas, 
rumo à região de la mancha, onde faremos uma 
parada na típica venda de dom Quixote. Continu-
ando para o sul, atravessaremos o impressionante 
desfiladeiro de despeñaperros, porta de entrada 
da andaluzia. Nossa próxima etapa será Córdoba, 
cujo centro histórico é Patrimônio da humanidade. 
Teremos tempo livre e faremos a visita à cidade com 
um passeio a pé pelo Bairro Judeu com sua famosa 
mesquita (visita ao interior). À tarde, seguiremos 
para sevilha. alojamento. À noite, teremos tempo 
livre para passear por esta bela cidade andaluza.

5º Dia (Quarta) SEVILHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando pela 
Universidade, o Parque de maria luisa, a Plaza de 
américa, os pavilhões da exposição Universal de 
1929 e os Jardins de murillo, onde iniciaremos um 
passeio a pé pelo Bairro de santa Cruz até chegar 
a um dos monumentos considerados Patrimônio 
da humanidade: a Catedral (visita ao interior) com 
a giralda, antigo minarete da mesquita, hoje trans-
formado em campanário. Tarde livre para continuar 
visitando a cidade e seus bairros típicos.

6º Dia (Quinta) SEVILHA – CÁDIZ – JEREZ – LA LÍNEA 
(GIBRALTAR) – COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Cádiz, popularmente 
conhecida como “la Tacita de Plata” (a Pequena 
Xícara de Prata), a capital mais meridional da euro-
pa. Cercada pelo mar, é “quase” uma ilha, que, 
com seus 3 mil anos de história, se gaba de ser 

a mais antiga cidade europeia e também de ser o 
berço da primeira Constituição espanhola, em 1812. 
Breve passeio panorâmico pela cidade. seguiremos 
para Jerez, onde visitaremos uma de suas famosas 
adegas. a seguir, percorrendo a “ruta del Toro”, 
chegaremos a la línea, cidade que faz fronteira com 
gibraltar. Tempo livre durante o qual poderemos cru-
zar a fronteira e adentrar neste peculiar enclave bri-
tânico dentro da Península ibérica, com seu famoso 
rochedo, espetacular mirante da Costa africana. Na 
parte da tarde, saída para a mundialmente famosa 
Costa del sol. Jantar e alojamento.

7º Dia (Sexta) COSTA DEL SOL – GRANADA
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico de 
fama mundial. Na parte da manhã, saída para grana-
da, assentada aos pés da sierra Nevada. alojamento. 

 8º Dia (Sábado) GRANADA – LA MANCHA – MADRI
Café da manhã. visita ao magnífico complexo monu-
mental da alhambra, declarada Patrimônio da huma-
nidade, com seus belos Palácios Nasridas e os mag-
níficos Jardins do generalife. Finalizada a visita, 
adentraremos na região de la mancha, onde visitare-
mos uma famosa adega localizada num belo cenário 
natural e percorreremos a propriedade e seus vinhe-
dos para conhecer as diferentes variedades de uva e o 
processo de produção na adega. Terminaremos a visi-
ta com uma degustação de vinhos que acompanharão 
o almoço incluso, com um menu elaborado com 
produtos gastronômicos típicos da região. No horário 
marcado, continuação para madri. alojamento.

9º Dia (Domingo) MADRI – BARCELONA
Café da manhã e tempo livre para continuar des-
cobrindo a cidade até a hora de saída do trem-bala 
(ave) de volta para Barcelona. Fim da viagem.

extensão levante
MADRI · TOLEDO · ANDALuZIA · 
COSTA DO MEDITERRÂNEO 

7º Dia (Sexta) COSTA DEL SOL
Café da manhã, jantar e alojamento. dia livre neste 
ponto turístico de fama mundial, banhado pelo medi-
terrâneo e que tem a montanha como pano de fundo. 
você poderá desfrutar de suas praias, que estão entre 
as melhores da europa, ou ainda de seus famosos 
portos esportivos, quiosques e restaurantes. 

8º Dia (Sábado) COSTA DEL SOL – GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã, 
saída com destino a granada, situada aos pés da sier-
ra Nevada. visita ao magnífico complexo monumental 
da alhambra, declarada Patrimônio da humanidade, 
com seus belos Palácios Nasridas e os magníficos 
Jardins do generalife. alojamento.

9º Dia (Domingo) GRANADA – ALICANTE – VALÊNCIA
Café da manhã e saída para alicante. Circuito panorâ-
mico nessa bela cidade às margens do mediterrâneo. 
sua excepcional localização entre mar e montanha e 
suas majestosas palmeiras lhe conferem uma beleza 
singular. Continuação para valência.  alojamento.

10º Dia (Segunda) VALÊNCIA – BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade 
mundialmente famosa por suas célebres “Fallas” e 
que abriga o moderno complexo da Cidade das artes 
e das Ciências. Continuação para Barcelona. Fim da 
viagem.

madri · toledo · andaluzia · costa del sol (ônibus + trem ave) (Cód. 148-15/16)

madri · toledo · andaluzia · costa do mediterrâneo (Cód. 146-15/16)

MaDrI · toleDo
anDalUZIa ·  

coSta Del Sol  
(ÔnIbUS + treM)

início e Fim
duração

barcelona
9 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «c»

Baixa temporada ....................  1.340  1.450
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) ..........  1.390  1.510
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 28 Mar. e 18 de Abr.)  ............  120  140
Supl. quarto individual ...........  350  420
Desconto Venda Antecipada ............................  20

MaDrI · toleDo · 
anDalUZIa · coSta 
Do MeDIterrÂneo

Início e Fim
Duração

barcelona
10 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «c»

Baixa temporada .................... 1.350 1.450
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 1.430 1.550
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 28 Mar. e 18 de Abr.)  ............ 120 140
Supl. quarto individual ........... 420 520
Desconto Venda Antecipada ............................  30

O PREÇO INCLUI
•  seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  guia acompanhante durante todo o trajeto de ônibus.
•  visita com guia local em madri, Toledo, Córdoba, 

sevilha, alhambra de granada e circuito panorâmico 
em Cádiz.

•  meio dia de excursão em Toledo.   
•  Trem-bala (ave) madri-Barcelona.
•  visita a uma famosa adega em Jerez, com degustação 

de vinhos.
•  inclui 1 jantar na Costa del sol.

Extensão Levante:
•  visita com guia local em madri, Toledo, Córdoba, 

sevilha, alhambra de granada e circuito panorâmico 
em Cadiz e alicante.

•  meio dia de excursão em Toledo.
•  visita a uma famosa adega em Jerez, com degustação 

de vinhos.
•  inclui 2 jantares na Costa del sol.
•  Taxa de estadia turística em Barcelona.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

3 madri «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

2 sevilha «T» don Paco HHH

«C» ayre sevilla HHHH

1 C. del sOl «T» las Pirámides HHHH

«C» las Pirámides HHHH

(Junior suite)
1 graNada «T» alixares HHHH

«C» Corona de granada HHHH

1 madri «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

Noites e hotéis extensão Levante:
2 C. del sOl «T» las Pirámides HHHH

«C» las Pirámides HHHH

(Junior suite)
1 graNada «T» saray HHHH

«C» meliá granada HHHH

1 valêNCia «T» Tryp Oceanic HHH

«C» silken Puerta de valencia HHHH

Se você deseja reservar alojamento ou excursões em Barcelona, 
consulte nossa oferta na seção “ESPANHA EM SUAS MãOS” de 
nosso folheto.

Verifique se há necessidade de visto para a  
entrada em Gibraltar (Reino Unido).
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DATAS DE INÍCIO EM BARCELONA
SÁBADOS - o ano todo, de 28 Março a 

24 Outubro 2015 e também nas seguintes datas:
mar16 5 12

SEVILHA
JEREz

COSTA DEL SOL
LA LÍNEA

GRANADA

LA 
MANCHA

MADRI

ALICANTE

VALêNCIA

zARAGOzA BARCELONA

CóRDOBA

Cidade de início e fim do circuito: Barcelona.

30$

TOLEDO



44

ES
PA

N
H

A
, P

O
R

TU
G

A
L 

E 
M

A
R

R
O

C
O

S

MADRI · SAlAMAncA · PoRtugAl 
(ÔnIbuS + tReM-bAlA)
1º Dia (Quarta) bARcelonA – ZARAgoZA – MADRI
Saída de nosso TERMINAL (Gran Vía, 645) às 8h30, 
rumo a Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica 
de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Hispanidade 
e passear no centro antigo. Na parte da tarde, conti-
nuação para Madri. Alojamento.

2º Dia (Quinta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita 
panorâmica pela cidade passando pela Plaza de 
España, Cidade Universitária, Parque del Oeste, 
Casa de Campo, Bairro da Moreria, Plaza de Oriente, 
Plaza Mayor, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puer-
ta de Alcalá, o senhoril Parque del Retiro, a arena 
de touros de Las Ventas, Plaza de Colón, Paseo de 
la Castellana, Estádio Santiago Bernabeu, Plaza 
de Cibeles e Gran Via. Tarde livre para continuar 
visitando a cidade ou fazer uma excursão à cidade 
imperial de Toledo.

3º Dia (Sexta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para con-
tinuar descobrindo a cidade, fazer uma visita nas 
redondezas, ou assistir a um de seus shows teatrais 
e musicais.

4º Dia (Sábado) MADRI – ÁVIlA – SAlAMAncA
Café da manhã. Saída em direção a Ávila, Patrimô-
nio da Humanidade e local de nascimento de Santa 
Teresa de Jesus. Sua grande muralha românica 
rodeia a cidade e abriga grande parte de seu tesouro 
monumental. Tempo livre para desfrutar dessa joia 
medieval. A seguir, saída para Salamanca, cidade 
universitária por excelência, conhecida mundial-
mente por isso e por sua riqueza artística: catedrais, 
palácios, igrejas de diversos estilos. À tarde faremos 
a visita à cidade incluindo a Praça Principal, a Casa 
das Conchas, a Catedral Nova, a Catedral Velha e a 
Universidade. À noite, aproveite para desfrutar do 
animado ambiente desta cidade. Alojamento.

5º Dia (Domingo) SAlAMAncA – c.RoDRIgo – 
coIMbRA – FÁtIMA 
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve 
caminhada nesta preciosa cidade medieval decla-
rada Monumento de Interesse Histórico e Artístico. 
Suas muralhas guardam um rico patrimônio de 
edifícios civis e religiosos, a começar pela Catedral 
e o Castelo. Continuação até a fronteira portuguesa 
para seguir, via Guarda, até Coimbra, sede de uma 
das Universidades mais antigas da Europa e antiga 
capital de Portugal, com ruas estreitas, casas sus-
pensas, palácios, capelas e igrejas, que fazem desta 
cidade um deleite para os olhos. Continuação para 
Fátima, que se tornou um dos Santuários Marianos 
mais importantes do mundo após as seis aparições 
da Virgem aos três pastorinhos, perto da Cova da 
Iria. Alojamento.

6º Dia (Segunda) FÁtIMA – ÓbIDoS – lISboA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de 
Óbidos, com suas simpáticas ruelas de pedra e típicas 
casinhas brancas com telhados vermelhos, protegi-
das pela imponente muralha que as circunda. Nossa 
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal, 
situada na desembocadura do rio Tejo. Alojamento.

7º Dia (terça) lISboA
Alojamento e Café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica passando pelo Bairro da Alfama, 
Torre de Belém e Mosteiro dos Jerônimos. Tarde livre 
que podemos aproveitar para continuar visitando 

Lisboa ou realizar uma excursão opcional às bonitas 
cidades de Sintra, Cascais e Estoril. 
 
8º Dia (Quarta) lISboA – cÁceReS – MADRI  
Café da manhã. Saída para a fronteira espanhola para 
chegar a Cáceres, cidade Patrimônio da Humanidade. 
Suas muralhas almóadas e as construções de incal-
culável valor histórico e arquitetônico fazem desse 
local um retrato vivo dos séculos XIV ao XVI, patente 
em suas casas, palácios e edifícios religiosos, que lhe 
outorgaram o título de “Terceiro Conjunto Monumen-
tal Europeu”. Percorreremos sua Praça Principal e 
o centro antigo, com seu bairro medieval. Posterior-
mente, continuação da viagem até Madri. Alojamento.

9º Dia (Quinta) MADRI – bARcelonA
Café da manhã e tempo livre para continuar visitando 
a cidade até a hora de saída do trem de volta para 
Barcelona. FIM DA VIAGEM.

extensão andaluzia 
e levante
MADRI · PoRtugAl · AnDAluZIA · leVAnte
8º Dia (Quarta) lISboA – cÁceReS – SeVIlHA
Café da manhã. Saída para a fronteira espanhola para 
chegar a Cáceres, cidade Patrimônio da Humanidade. 
Suas muralhas almóadas e as construções de incal-
culável valor histórico e arquitetônico fazem desse 
local um retrato vivo dos séculos XIV ao XVI, patente 
em suas casas, palácios e edifícios religiosos, que lhe 
outorgaram o título de “Terceiro Conjunto Monumental 
Europeu”. Percorreremos sua Praça Principal e o cen-
tro antigo, com seu bairro medieval. Posteriormente 
continuação da viagem até Sevilha. Alojamento.

9º Dia (Quinta) SeVIlHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã fare-
mos a visita panorâmica à cidade passando pela Univer-
sidade, o Parque de Maria Luisa, a Plaza de América, os 
pavilhões da Exposição Universal de 1929 e os Jardins 
de Murillo, onde iniciaremos um passeio a pé pelo Bairro 
de Santa Cruz até chegar a um dos monumentos consi-
derados Patrimônio da Humanidade: a Catedral (visita 
ao interior) com a Giralda, antigo minarete da mesquita, 
hoje transformado em campanário. Tarde livre para con-
tinuar visitando a cidade e seus bairros típicos.

10º Dia (Sexta) SeVIlHA – RonDA – coStA Del Sol 
Café da manhã e saída. Percorrendo a Rota dos Pue-
blos Blancos, chegaremos a Ronda, uma das cidades 
mais antigas da Espanha, cujas origens remontam 
ao Neolítico. Teremos tempo livre para admirar seus 
monumentos mais significativos, como a Arena de 
Touros, símbolo e alma da cidade, e a Ponte Nova, de 
onde se descortina uma vista panorâmica excepcio-
nal. À tarde, saída para a mundialmente famosa Costa 
del Sol. Jantar e alojamento.

11º Dia (Sábado) coStA Del Sol – gRAnADA
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico de 
fama mundial. Na parte da manhã, saída para Granada, 
assentada aos pés da Sierra Nevada. Visita ao magnífico 
complexo monumental da Alhambra, declarada Patri-
mônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasri-
das e os magníficos Jardins do Generalife. Alojamento.

12º Dia (Domingo) gRAnADA – AlIcAnte – VAlÊncIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâ-
mico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. 
Sua excepcional localização entre mar e montanha e 
suas majestosas palmeiras lhe conferem uma beleza 
singular. Continuação para Valência.  Alojamento.

13º Dia (Segunda) VAlÊncIA – bARcelonA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade 
mundialmente famosa por suas célebres “Fallas” e que 
abriga o moderno complexo da Cidade das Artes e das 
Ciências. Continuação para Barcelona. FIM DA VIAGEM.

madri · salamanca · portugal (ônibus + trem ave) (Cód. 289-15/16)

madri · portugal · andaluzia · levante (Cód. 290-15/16)
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HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

3 MADRI «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

1 SALAMANCA «T» Gran Corona HHHH

«C» Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA «T» São José HHH

«C» Santa Maria HHHH

2 LISBOA «T» Roma HHH

«C» Lutecia HHHH

1 MADRI «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

Noites e hotéis extensão Andaluzia e Levante:
2 SEVILHA «T» Don Paco HHH

«C» Meliá Lebreros HHHH

1 COSTA DEL 
SOL

«T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

1 VALÊNCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

Madri ·
SalaManca ·

Portugal 
(ÔnibuS + treM aVe)

Início e Fim
Duração

barcelona
9 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «c»

Baixa temporada .................... 1.160 1.220
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)....... 1.220 1.280
Supl. quarto individual ........... 310 450
Desconto Venda Antecipada ............................  30

Madri ·
Portugal ·
andaluZia ·

leVante

Início e Fim
Duração

barcelona
13 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «c»

Baixa temporada ....................  1.710  1.880
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) ..........  1.820 2.010
Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 15 de Abr.)  ........................ 120 140
Supl. quarto individual ........... 560 710
Desconto Venda Antecipada ............................  50
Escapada a Palma de Mallorca 3 dias - Saindo de Barcelo-
na ou Madri - Consulte itinerário e preços Págs. 31 e 33.

Se deseja prolongar sua estadia ou fazer excursões em Barcelona, 
consulte nossa oferta na seção “ESPANHA EM SUAS MãOS” de 
nosso folheto.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços 

de carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o percurso de 

ônibus.
•  Visita com guia local em Madri, Salamanca, 

Lisboa e Cáceres.
•  Trem-bala (AVE) Madri-Barcelona.
Extensão Andaluzia e Levante:
•  Visita com guia local em Madri, Salamanca, 

Lisboa, Cáceres, Sevilha, Alhambra de Granada e 
trajeto panorâmico em Alicante.

•  Um jantar na Costa del Sol.
•  Taxa de estadia turística em Barcelona.

DATAS DE INÍCIO EM BARCELONA
QuARtAS - o ano todo, de 1º Abril a 

28 outubro 2015 e também nas seguintes datas:
Mar16 2 9 16*
* Apenas versão MADRI-SAlAMAncA-PoRtugAl

No trecho Barcelona  – Madri não garantimos guias falando Português.
Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

guIA
FAlAnDo 

PoRtuguÊS
Saídas de 29 Abr a 7 Out.

(exceto 12 e 19 Ago.)

ÁVILASALAMANCA

CIUDAD RODRIGO
COIMBRA

FÁTIMA

LISBOA

OBIDOS
CÁCERES

SEVILHA

RONDA

COSTA DEL SOL

GRANADA ALICANTE

VALêNCIA

BARCELONA
zARAGOzA

MADRI

Cidade de início e fim do circuito: Barcelona.

50$
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1º Dia (Sábado) bARcelonA – ZARAgoZA – SAn 
SebAStIÁn
Saída de nosso TERMINAL (Gran Vía, 645), às 10 
horas rumo a Zaragoza. Tempo livre para visitar a 
Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da 
Hispanidade. Na parte da tarde, continuação para 
San Sebastián. Circuito panorâmico nesta moderna e 
turística cidade, com sua famosa Praia de la Concha. 
Alojamento.

2º Dia (Domingo) SAn SebAStIÁn – bIlbAo – 
cAStRo uRDIAleS – SAntAnDeR
Café da manhã e saída. Subiremos até o Monte Iguel-
do, de onde é possível contemplar uma magnífica 
vista da cidade. Continuação para Bilbao para fazer 
um passeio panorâmico durante o qual teremos 
tempo livre na esplanada do Museu Guggenheim 
para admirar esta moderna obra de arquitetura. 
Prosseguiremos nossa viagem até Castro Urdiales, 
típica cidade de pescadores, onde teremos tempo 
livre. Saída para Santander, cidade portuária situada 
entre o mar e a montanha, que conta com numero-
sas praias, como a de El Sardinero, uma das mais 
conhecidas. Teremos tempo livre para passear nessa 
elegante cidade. Alojamento.

3º Dia (Segunda) SAntAnDeR – SAntIllAnA – 
coVADongA – oVIeDo
Café da manhã. Saída para Santillana del Mar, uma 
das localidades de maior valor histórico e artístico 
da Espanha, que abriga verdadeiros tesouros arqui-
tetônicos, como a Colegiada de Santa Juliana, a joia 
mais importante do românico da Cantábria. Conti-
nuação para Covadonga, onde teremos tempo livre 
para visitar o Santuário e a gruta com a imagem da 
Virgem. À tarde, saída para Oviedo, assentada sobre 
uma serra, aos pés do Monte Naranco, que destaca 
pela beleza de suas ruas, muitas delas excluvivas 
para pedestres. Seus monumentos são Patrimônio 
da Humanidade e entre eles se destaca a Catedral, 
uma das obras mais importantes do gótico asturiano. 
Alojamento.

4º Dia (terça) oVIeDo – gIJÓn – cuDIlleRo – 
lugo
Café da manhã. Saída para Gijón, onde faremos um 
circuito panorâmico e continuação para Cudillero, 
típica cidade de pescadores. Na parte da tarde, saída 
em direção a Lugo, que ainda conserva vestígios de 
seu passado romano, com suas muralhas que perfa-
zem um perímetro de 2266 metros e são as únicas 
declaradas Patrimônio da Humanidade. Alojamento.

5º Dia (Quarta) lugo – A coRuÑA
Café da manhã e saída para A Coruña. Visita pano-
râmica percorrendo o Passeio da Marina, com suas 
belas casas de galerias envidraçadas, a Praça de 
Maria Pita, a Torre de Hércules, onde faremos uma 

parada para admirar o farol em funcionamento mais 
antigo do mundo, Patrimônio da Humanidade, de 
onde é possível contemplar uma magnífica vista do 
mar. Tarde livre. Possibilidade de fazer uma excursão 
opcional às Rias Altas.  Alojamento.

6º Dia (Quinta) A coRuÑA – SAntIAgo De 
coMPoStelA
Café da manhã. Saída para Santiago, cuja cidade 
antiga é Patrimônio da Humanidade e um dos mais 
importantes núcleos monumentais da Espanha, cen-
tro de peregrinação cristã e ponto final da via do 
Caminho de Santiago originariamente construída 
pelo império romano. Visita à cidade, percorrendo 
a Praça do Obradoiro e sua Catedral, dedicada ao 
Apóstolo São Tiago, o Maior. Tarde livre para conti-
nuar visitando cidade, que tem um ambiente univer-
sitário e estudantil.  Alojamento.

7º Dia (Sexta) SAntIAgo De coMPoStelA – RIAS 
bAIXAS – lA toJA – VIgo
Café da manhã.  Saída para a deliciosa região das 
Rias Baixas galegas. Passando entre maravilhosas 
paisagens, chegaremos a La Toja, uma das ilhas 
mais conhecidas graças ao seu famoso balneário. 
Tempo livre e continuação pelas Rias de Arosa e 
Pontevedra até chegar a Vigo, situada na metade da 
Ria à qual dá seu nome, a mais meridional das Rias 
Baixas e, sem dúvida, a mais bela, com magníficas 
praias.  Alojamento. 

8º Dia (Sábado) VIgo – SAlAMAncA – MADRI
Café da manhã. Saída pela Via de la Plata até chegar 
a Salamanca. Tempo livre nesta cidade universitária 
por excelência, de grande riqueza artística. A Praça 
Principal, a Casa das Conchas, a Catedral Nova, a 
Catedral Velha e a Universidade são algumas das 
muitas atrações que oferece esta cidade, cujo centro 
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade. 
Continuação da viagem rumo a Villacastín e Guadar-
rama para chegar a Madri. Alojamento.

9º Dia (Domingo) MADRI – bARcelonA
Café da manhã e tempo livre para continuar visitando 
a cidade até a hora de saída do trem de volta para 
Barcelona. FIM DA VIAGEM.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.

•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 
carregador inclusos.

•  Guia acompanhante durante todo o trajeto de ônibus.

•  Visita com guia local em Santiago e circuito 
panorâmico em S.Sebastián, Bilbao, Gijón e A Coruña.

•  Trem-bala (AVE) Madri-Barcelona

.

Início e Fim
Duração

barcelona
9 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa temporada ..................................... 1.200
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago. e Set.) ......................... 1.300

Supl. quarto individual ............................ 500

Desconto Venda Antecipada ............................  30
Escapada a Palma de Mallorca 3 dias.

Saindo de Barcelona ou Madri.
Consulte itinerário e preços Págs. 31 e 33.
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norte da espanha e galícia (ônibus + trem ave) (Cód. 201-15)
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HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 SAN 
SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo HHHH

1 SANTANDER Santemar HHHH

1 OVIEDO Tryp Oviedo HHHH

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUñA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

1 MADRI Catalonia Gran Vía HHHH

Se deseja prolongar sua estadia ou fazer excursões em Barcelona, 
consulte nossa oferta na seção “ESPANHA EM SUAS MãOS” de 
nosso folheto.

DATAS DE INÍCIO EM BARCELONA
SÁbADoS - de 11 Abril a 

17 outubro 2015

SALAMANCA

VIGO
LA TOJA

LUGO

A CORUñA

GIJóN

SANTILLANA

SANTANDERBILBAO
SAN SEBASTIÁN

zARAGOzA

CASTRO 
URDIALES

CUDILLERO

SANTIAGO

RIAS 
BAIxAS

MADRI

BARCELONA

OVIEDO

COVADONGA

Cidade de início e fim do circuito: Barcelona.

30$
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lisboa · cáceres · madri · salamanca · coimbra · fátima (com estadia em lisboa) (Cód. 312-15/16)

cáceres · madri · salamanca · coimbra · fátima (sem estadia em lisboa) (Cód. 307-15/16)

O PREÇO INCLUI
Sem estadia em Lisboa:
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Lisboa, Cáceres, Madri e 

Salamanca.
Com estadia em Lisboa e também:
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Visita com guia local em Lisboa.

LISBOA · CÁCERES · 
MADRI ·

SALAMANCA ·
COIMBRA · FÁTIMA 

Início e Fim
Duração

LISBOA
10 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 890 970
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)....... 940 1.030
Supl. quarto individual ........... 330 430
Desconto Venda Antecipada ............................  20

CÁCERES · MADRI · 
SALAMANCA ·

COIMBRA · FÁTIMA

Início e Fim
Duração

LISBOA
6 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 670 740
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.)....... 720 790
Supl. quarto individual ........... 220 300
Desconto Venda Antecipada ............................  20

InícIo em LISBoA, com eStAdIA em LISBoA

1º dia (domingo) AmÉRIcA – LISBoA 
Saída de sua cidade de origem com destino a Lisboa. 
Noite a bordo. 

2º dia (Segunda) LISBoA
Chegada ao aeroporto. Assistência e traslado ao 
hotel. Alojamento. Resto do dia livre.

3º dia (terça) LISBoA
Alojamento e Café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica passando pelo Bairro da Alfama, 
Torre de Belém e Mosteiro dos Jerônimos. Tarde livre 
que podemos aproveitar para continuar visitando 
Lisboa ou realizar uma excursão opcional às bonitas 
cidades de Sintra, Cascais e Estoril.

ItIneRÁRIo comUm PARA AmBAS AS VeRSÕeS 

4º dia /1º (Quarta) LISBoA – cÁceReS – mAdRI
Café da manhã e saída no horário indicado para par-
ticipantes com estadia em Lisboa (10 dias).
Início da viagem para os participantes saindo de Lis-
boa, sem estadia em Lisboa (6 dias). Saída do Hotel 
Roma, Av. de Roma 33, às 8 horas.
Saída com destino à fronteira espanhola para chegar 
a Cáceres, cidade Patrimônio da Humanidade. Suas 
muralhas almóadas e as construções de incalculável 
valor histórico e arquitetônico fazem desse local um 
retrato vivo dos séculos XIV ao XVI, patente em suas 
casas, palácios e edifícios religiosos, que lhe outorgaram 
o título de “Terceiro Conjunto Monumental Europeu”. 
Percorreremos sua Praça Principal e o centro antigo, 
com seu bairro medieval. Posteriormente continuação 
da viagem até Madri. Alojamento.

5º dia /2º (Quinta) mAdRI
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita 
panorâmica pela cidade passando pela Plaza de 
España, Cidade Universitária, Parque del Oeste, 
Casa de Campo, Bairro da Moreria, Plaza de Orien-
te, Plaza Mayor, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, 
Puerta de Alcalá, o senhoril Parque del Retiro, a 
arena de touros de Las Ventas, Plaza de Colón, 
Paseo de la Castellana, Estádio Santiago Bernabeu, 
Plaza de Cibeles e Gran Via. Tarde livre para con-
tinuar visitando a cidade ou fazer uma excursão à 
cidade imperial de Toledo.

6º dia /3º (Sexta) mAdRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para con-
tinuar descobrindo a cidade, fazer uma visita nas 
redondezas, ou assistir a um de seus shows teatrais 
e musicais.

7º dia /4º (Sábado) mAdRI – ÁVILA – SALAmAncA
Café da manhã. Saída em direção a Ávila, Patri-
mônio da Humanidade e local de nascimento de 
Santa Teresa de Jesus. Sua grande muralha româ-
nica rodeia a cidade e abriga grande parte de seu 
tesouro monumental. Tempo livre para desfrutar 
dessa joia medieval. A seguir, saída para Salaman-
ca, cidade universitária por excelência, conhecida 
mundialmente por isso e por sua riqueza artística: 
catedrais, palácios, igrejas de diversos estilos. À 
tarde faremos a visita à cidade incluindo a Praça 
Principal, a Casa das Conchas, a Catedral Nova, a 
Catedral Velha e a Universidade. À noite, aproveite 
para desfrutar do animado ambiente desta cidade. 
Alojamento.

8º dia /5º (domingo) SALAmAncA – c. RodRIGo – 
coImBRA – FÁtImA 
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve 
caminhada nesta preciosa cidade medieval decla-
rada Monumento de Interesse Histórico e Artístico. 
Suas muralhas guardam um rico patrimônio de 
edifícios civis e religiosos, a começar pela Catedral 
e o Castelo. Continuação até a fronteira portuguesa 
para seguir, via Guarda, até Coimbra, sede de uma 
das Universidades mais antigas da Europa e antiga 
capital de Portugal, com ruas estreitas, casas sus-
pensas, palácios, capelas e igrejas, que fazem desta 
cidade um deleite para os olhos. Continuação para 
Fátima, que se tornou um dos Santuários Marianos 
mais importantes do mundo após as seis aparições 
da Virgem aos três pastorinhos, perto da Cova da 
Iria. Alojamento.

9º dia /6º (Segunda) FÁtImA – ÓBIdoS – LISBoA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval 
de Óbidos, com suas simpáticas ruelas de pedra e 
típicas casinhas brancas com telhados vermelhos, 
protegidas pela imponente muralha que as circun-
da. Nossa próxima parada será Lisboa, capital de 
Portugal, situada na desembocadura do rio Tejo. 
Alojamento.
FIM DA VIAGEM para os participantes SEM estadia 
em Lisboa (6 dias).

Alojamento para os participantes COM estadia em 
Lisboa.

10º dia (terça) LISBoA
Café da manhã. FIM DA VIAGEM para os participan-
tes COM estadia em Lisboa (10 dias).

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 LISBOA «T» Roma HHHH

«C» Lutecia HHHH

3 MADRI «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

1 SALAMANCA «T» Gran Corona HHHH

«C» Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA «T» São José HHH

«C» Santa Maria HHHH

1 LISBOA «T» Roma HHHH

«C» Lutecia HHHH
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O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

DATAS DE SAÍDA  
DA AMÉRICA

(10 DIAS)

DATAS DE INÍCIO  
EM LISBOA

(6 DIAS)

domInGoS - o ano todo, 
de 5 Abril a 

25 outubro 2015 e tam-
bém nas seguintes datas:

QUARtAS - o ano todo,  
de 1º Abril a 

28 outubro 2015 e tam-
bém nas seguintes datas:

Fev16 21 28
Mar16 6 13 20 27

Fev16 24
Mar16 2 9 16 23

Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALAndo 

PoRtUGUÊS
Saídas de 19 Abr. a 7 Out.

(exceto 16, 19, 23 e 26 Ago.)

ÁVILA
SALAMANCACIUDAD 

RODRIGO
COIMBRA

FÁTIMA
OBIDOS

LISBOA

CÁCERES

MADRI

Cidade de início e fim do circuito: Lisboa.

20$
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InícIo em LISBoA, com eStAdIA em LISBoA

1º dia (domingo) AmÉRIcA – LISBoA 
Saída de sua cidade de origem com destino a Lisboa. 
Noite a bordo. 

2º dia (Segunda) LISBoA
Chegada ao aeroporto. Assistência e traslado ao 
hotel. Alojamento. Resto do dia livre.

3º dia (terça) LISBoA
Alojamento e Café da manhã. Na parte da manhã, 
visita panorâmica passando pelo Bairro da Alfama, 
Torre de Belém e Mosteiro dos Jerônimos. Tarde livre 
que podemos aproveitar para continuar visitando 
Lisboa ou realizar uma excursão opcional às bonitas 
cidades de Sintra, Cascais e Estoril.

ItIneRÁRIo comUm PARA AmBAS AS VeRSÕeS 

4º dia /1º (Quarta) LISBoA – cÁceReS – SeVILHA
Café da manhã e saída no horário indicado para 
participantes com estadia em Lisboa.
Início da viagem para os participantes sem estadia 
em Lisboa (13 dias). Saída do Hotel Roma, Av. de 
Roma 33, às 8 horas.
Saída com destino à fronteira espanhola para chegar 
a Cáceres, cidade Patrimônio da Humanidade. Suas 
muralhas almóadas e as construções de incalculável 
valor histórico e arquitetônico fazem desse local um 
retrato vivo dos séculos XIV ao XVI, patente em suas 
casas, palácios e edifícios religiosos, que lhe outor-
garam o título de “Terceiro Conjunto Monumental 
Europeu”. Percorreremos sua Praça Principal e o 
centro antigo, com seu bairro medieval. Posterior-
mente saída pela Autovía de la Plata para chegar a 
Sevilha. Alojamento.

5º dia /2º (Quinta) SeVILHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando pela 
Universidade, o Parque de Maria Luisa, a Plaza de 
América, os pavilhões da Exposição Universal de 
1929 e os Jardins de Murillo, onde iniciaremos um 
passeio a pé pelo Bairro de Santa Cruz até chegar 
a um dos monumentos considerados Patrimônio da 
Humanidade: a Catedral (visita ao interior) com a 
Giralda, antigo minarete da mesquita, hoje trans-

formado em campanário. Tarde livre para continuar 
visitando a cidade e seus bairros típicos.

6º dia /3º (Sexta) SeVILHA – RondA – coStA deL SoL 
Café da manhã e saída. Percorrendo a Rota dos Pue-
blos Blancos, chegaremos a Ronda, uma das cidades 
mais antigas da Espanha, cujas origens remontam 
ao Neolítico. Teremos tempo livre para admirar seus 
monumentos mais significativos, como a Arena de 
Touros, símbolo e alma da cidade, e a Ponte Nova, 
de onde se descortina uma vista panorâmica excep-
cional. À tarde, saída para a mundialmente famosa 
Costa del Sol. Jantar e alojamento.

7º dia /4º (Sábado) coStA deL SoL – GRAnAdA
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico 
de fama mundial. Na parte da manhã, saída para 
Granada, assentada aos pés da Sierra Nevada. Visita 
ao magnífico complexo monumental da Alhambra, 
declarada Patrimônio da Humanidade, com seus 
belos Palácios Nasridas e os magníficos Jardins do 
Generalife. Alojamento.

8º dia /5º (domingo) GRAnAdA – toLedo – mAdRI
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta 
cidade monumental, Patrimônio da Humanidade. 
Faremos a panorâmica pela cidade e uma caminhada 
pelo centro histórico, visitando a Catedral (visita ao 
interior) e a igreja de São Tomé (visita ao interior), 
onde se encontra o quadro de El Greco, considerado 
por muitos como sua obra-prima, “O Enterro do 
Conde de Orgaz”, e já no antigo bairro judeu, a Sina-
goga de Santa Maria la Blanca. À tarde, saída para 
Madri. Alojamento.

9º dia /6º (Segunda) mAdRI
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita 
panorâmica pela cidade passando pela Plaza de 
España, Cidade Universitária, Parque del Oeste, 
Casa de Campo, Bairro da Moreria, Plaza de Oriente, 
Plaza Mayor, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puer-
ta de Alcalá, o senhoril Parque del Retiro, a arena 
de touros de Las Ventas, Plaza de Colón, Paseo de 
la Castellana, Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de 
Cibeles e Gran Via. Tarde livre para continuar visi-
tando a cidade.

10º dia /7º (terça) mAdRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar 
descobrindo a cidade, visitar as redondezas, como El 
Escorial, Ávila e Segóvia, ou assistir a um de seus 
shows teatrais e musicais.

11º dia /8º (Quarta) mAdRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.
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lisboa · cáceres · andaluzia · toledo · madri (com estadia em lisboa) (Cód. 314-15/16)

cáceres · andaluzia · toledo · madri (sem estadia em lisboa) (Cód. 308-15/16)

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 LISBOA «T» Roma HHHH

«C» Lutecia HHHH

2 SEVILHA «T» Don Paco HHHH

«C» Meliá Lebreros HHHH

1 COSTA DEL 
SOL

«T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)

1
GRANADA

«T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

3 MADRI
«T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

O PREÇO INCLUI
Sem estadia em Lisboa:
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Lisboa, Cáceres, Sevilha, 

Alhambra de Granada, Toledo e Madri.
•  Inclui 1 jantar na Costa del Sol
Com estadia em Lisboa e também:
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Visita com guia local em Lisboa.

LISBOA · CÁCERES · 
ANDALUZIA ·

TOLEDO · MADRI

Início
 e Fim

Duração

LISBOA
MADRI
11 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 1.090 1.110
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 1.140 1.170
Supl. S. Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 29 de Março e 19 de Abr.)  ..... 120 140
Supl. quarto individual ........... 430 550
Desconto Venda Antecipada ............................  20

CÁCERES ·
ANDALUZIA ·

TOLEDO · MADRI

Início
 e Fim

Duração

LISBOA
MADRI
8 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada ....................  880 980
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 920 1.030
Supl. S. Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 1º e 22 de Abr.)  .................. 120 140
Supl. quarto individual ........... 320 410
Desconto Venda Antecipada ............................  20
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O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

DATAS DE SAÍDA  
DA AMÉRICA

(11 DIAS)

DATAS DE INÍCIO EM 
LISBOA
(8 DIAS)

domInGoS - o ano todo, 
de 29 março a 

25 outubro 2015 e tam-
bém nas seguintes datas:

QUARtAS - o ano todo, de 
1º Abril a 

28 outubro 2015 e tam-
bém nas seguintes datas:

Nov 1 15 29
Dez 13 27
Jan16 10 24
Fev16  7 21 28 
Mar16  6 13

Nov 4 18
Dez 2 16 30
Jan16 13 27
Fev16 10 24
Mar16  2 9 16

No trecho Granada – Toledo – Madri não garantimos guias falando Português.
Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALAndo 

PoRtUGUÊS
Saídas de 19 Abr. a 14 Out.

(exceto 16, 19, 23 e 26 Ago.)
Cidade de início do circuito: Lisboa.

LISBOA

CÁCERES

SEVILHA
RONDA

COSTA DEL SOL

GRANADA

MADRI

TOLEDO

Cidade de fim do circuito: Madri.

20$
1



48 Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

portugal · andaluzia · costa do mediterrâneo · madri · salamanca (com estadia em lisboa) (Cód. 315-15/16)

andaluzia · costa do mediterrâneo · madri · coimbra · fátima (sem estadia em lisboa) (Cód. 309-15/16)

INÍCIO EM LISBOA, COM ESTADIA EM LISBOA
1º Dia (Domingo) AMÉRICA – LISBOA 
Saída de sua cidade de origem com destino a Lisboa. 
Noite a bordo. 
2º Dia (Segunda) LISBOA
Chegada ao aeroporto. Assistência e traslado ao 
hotel. Alojamento. Resto do dia livre.
3º Dia (Terça) LISBOA
Alojamento e Café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica passando pelo Bairro da Alfama, Torre 
de Belém e Mosteiro dos Jerônimos. Tarde livre que 
podemos aproveitar para continuar visitando Lisboa ou 
realizar uma excursão opcional às bonitas cidades de 
Sintra, Cascais e Estoril.

ITINERÁRIO COMUM PARA AMBAS AS VERSÕES 
4º Dia /1º (Quarta) LISBOA – CÁCERES – SEVILHA
Café da manhã e saída no horário indicado para par-
ticipantes com estadia em Lisboa (17 dias).
Início da viagem para os participantes sem estadia 
em Lisboa (13 dias). Saída do Hotel Roma, Av. de 
Roma 33, às 8 horas.
Saída com destino à fronteira espanhola para chegar 
a Cáceres, cidade Patrimônio da Humanidade. Suas 
muralhas almóadas e as construções de incalculável 
valor histórico e arquitetônico fazem desse local um 
retrato vivo dos séculos XIV ao XVI, patente em suas 
casas, palácios e edifícios religiosos, que lhe outorgaram 
o título de “Terceiro Conjunto Monumental Europeu”. 
Percorreremos sua Praça Principal e o centro antigo, 
com seu bairro medieval. Posteriormente saída pela 
Autovía de la Plata para chegar a Sevilha. Alojamento.
5º Dia /2º (Quinta) SEVILHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica à cidade passando pela 
Universidade, o Parque de Maria Luisa, a Plaza de 
América, os pavilhões da Exposição Universal de 1929 
e os Jardins de Murillo, onde iniciaremos um passeio 
a pé pelo Bairro de Santa Cruz até chegar a um dos 
monumentos considerados Patrimônio da Humanida-
de: a Catedral (visita ao interior) com a Giralda, antigo 
minarete da mesquita, hoje transformado em campa-
nário. Tarde livre para continuar visitando a cidade e 
seus bairros típicos.
6º Dia /3º (Sexta) SEVILHA – RONDA – COSTA DEL SOL 
Café da manhã e saída. Percorrendo a Rota dos Pue-
blos Blancos, chegaremos a Ronda, uma das cidades 
mais antigas da Espanha, cujas origens remontam 
ao Neolítico. Teremos tempo livre para admirar seus 
monumentos mais significativos, como a Arena de 
Touros, símbolo e alma da cidade, e a Ponte Nova, de 
onde se descortina uma vista panorâmica excepcional. 
À tarde, saída para a mundialmente famosa Costa del 
Sol. Jantar e alojamento.
7º Dia /4º (Sábado) COSTA DEL SOL – GRANADA
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico 
de fama mundial. Na parte da manhã, saída para 
Granada, assentada aos pés da Sierra Nevada. Visita 
ao magnífico complexo monumental da Alhambra, 
declarada Patrimônio da Humanidade, com seus 
belos Palácios Nasridas e os magníficos Jardins do 
Generalife. Alojamento.
8º Dia /5º (Domingo) GRANADA–ALICANTE–VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâ-
mico nessa bela cidade às margens do Mediterrâneo. 
Sua excepcional localização entre mar e montanha e 
suas majestosas palmeiras lhe conferem uma beleza 
singular. Continuação para Valência. Alojamento.

9º Dia /6º (Segunda) VALÊNCIA – BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade 
mundialmente famosa por suas célebres “Fallas” 
e que abriga o moderno complexo da Cidade das 
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona. 
Alojamento.
10º Dia /7º (Terça) BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica à cidade, percorrendo a Plaza de España, 
Montjuic, onde faremos uma parada no mirante para con-
templar uma magnífica vista da cidade e o Porto; Paseo de 
Colón com o monumento a Colombo, e a zona do Porto. 
A seguir, iremos caminhar pelo Bairro Gótico, visitando 
a Plaza de San Jaume, a Prefeitura e a Catedral (visita ao 
interior) para finalizar na Plaça Catalunya. Tarde livre para 
continuar desfrutando desta moderna e elegante cidade.
11º Dia /8º (Quarta) BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã e saída para Zaragoza. Tempo livre para 
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
da Hispanidade e passear no centro antigo. Na parte da 
tarde, continuação para Madri. Alojamento.
12º Dia /9º (Quinta) MADRI
Café da manhã e alojamiento. Por la mañana, visita 
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita 
panorâmica pela cidade passando pela Plaza de 
España, Cidade Universitária, Parque del Oeste, Casa 
de Campo, Bairro da Moreria, Plaza de Oriente, Plaza 
Mayor, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puerta de 
Alcalá, o senhoril Parque del Retiro, a arena de touros 
de Las Ventas, Plaza de Colón, Paseo de la Castellana, 
Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles e Gran 
Via. Tarde livre para continuar visitando a cidade ou 
fazer uma excursão à cidade imperial de Toledo.
13º Dia /10º (Sexta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar 
descobrindo a cidade, fazer uma visita nas redondezas, 
ou assistir a um de seus shows teatrais e musicais.
14º Dia /11º (Sábado) MADRI – ÁVILA – SALAMANCA
Café da manhã. Saída em direção a Ávila, Patrimô-
nio da Humanidade e local de nascimento de Santa 
Teresa de Jesus. Sua grande muralha românica 
rodeia a cidade e abriga grande parte de seu tesouro 
monumental. Tempo livre para desfrutar dessa joia 
medieval. A seguir, saída para Salamanca, cidade 
universitária por excelência, conhecida mundial-
mente por isso e por sua riqueza artística: catedrais, 
palácios, igrejas de diversos estilos. À tarde faremos 
a visita à cidade incluindo a Praça Principal, a Casa 
das Conchas, a Catedral Nova, a Catedral Velha e a 
Universidade. À noite, aproveite para desfrutar do 
animado ambiente desta cidade. Alojamento.
15º Dia /12º (Domingo) SALAMANCA – C.RODRIGO 
– COIMBRA – FÁTIMA 
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve 
caminhada nesta preciosa cidade medieval declarada 
Monumento de Interesse Histórico e Artístico. Suas 
muralhas guardam um rico patrimônio de edifícios 
civis e religiosos, a começar pela Catedral e o Castelo. 
Continuação até a fronteira portuguesa para seguir, 
via Guarda, até Coimbra, sede de uma das Universi-
dades mais antigas da Europa e antiga capital de Por-
tugal, com ruas estreitas, casas suspensas, palácios, 
capelas e igrejas, que fazem desta cidade um deleite 
para os olhos. Continuação para Fátima, que se tor-
nou um dos Santuários Marianos mais importantes 
do mundo após as seis aparições da Virgem aos três 
pastorinhos, perto da Cova da Iria. Alojamento.
16º Dia /13º (Segunda) FÁTIMA – ÓBIDOS – LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de 
Óbidos, com suas simpáticas ruelas de pedra e típicas 
casinhas brancas com telhados vermelhos, protegi-
das pela imponente muralha que as circunda. Nossa 
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal, 
situada na desembocadura do rio Tejo. Alojamento. 
FIM DA VIAGEM. 
FIm dA vIAgem para os participantes Sem estadia 
em Lisboa (13 dias).
Alojamento para os participantes com estadia em Lisboa.
17º Dia (Terça) LISBOA
Café da manhã. FIM DA VIAGEM para participantes 
com estadia em Lisboa (17 dias).
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O PReÇO INCLUI
Sem estadia em Lisboa:
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Lisboa, Cáceres, Sevilha, 

Alhambra de Granada, Barcelona, Madri, Salamanca e 
circuito panorâmico em Alicante.

•  Inclui 1 jantar na Costa del Sol
•  Taxa de estadia turística em Barcelona.
Com estadia em Lisboa e também:
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Visita com guia local em Lisboa.

PORTUGAL ·
ANDALUZIA ·

COSTA DO MEDITERRÂNEO 
· MADRI ·  

SALAMANCA 

Início e Fim
Duração

LISbOA
17 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada .................... 1.960 2.130
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 2.070 2.250
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 29 março e 19 de Abr.)  ......... 120 140
Supl. quarto individual ........... 660 850
desconto venda Antecipada ............................  50

ANDALUZIA · COSTA DO 
MEDITERRÂNEO · MADRI 

· COIMbRA · FÁTIMA 

Início e Fim
Duração

LISbOA
13 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«T» «C»

Baixa temporada ....................  1.760  1.900
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) ..........  1.860  2.030
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 1º e 22 de Abr.)  .................. 120 140
Supl. quarto individual ...........  570 730
desconto venda Antecipada ............................  40

HOTÉIS PRevISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 LISBOA «T» Roma HHH

«C» Lutecia HHHH

2 SEVILHA «T» Don Paco HHH

«C» Meliá Lebreros HHHH

1 C. DEL SOL
«T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)

1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

1 VALêNCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

3 MADRI «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

1 SALAMANCA «T» Gran Corona HHHH

«C» Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA «T» São José HHH

«C» Santa Maria HHHH

1 LISBOA «T» Roma HHH

«C» Lutecia HHHH

O PReÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉReAS

dATAS de SAÍdA 
deSde AmÉRICA

(17 dIAS)

dATAS de INÍCIO em 
LISBOA

(13 dIAS)
DOMINGOS - o ano todo, de 

29 Março a 
18 Outubro 2015 e também 

nas seguintes datas:

QUARTAS - o ano todo, de  
1º Abril a 

21 Outubro 2015 e também 
nas seguintes datas:

Nov 1 15 29
Dez 13 27
Jan16 10 24
Fev16 7 21 28
Mar16 6 13 

Nov 4 18 
Dez 2 16 30
Jan16 13 27
Fev16 10 24
Mar16 2 9 16 
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LISBOA

CÁCeReS

SevILHA
RONdA

COSTA deL SOL

vALêNCIA

zARAgOzA

gRANAdA

mAdRI

ALICANTe

ÁvILASALAmANCA
FÁTImA

óBIdOS

BARCeLONA

Cidade de início e fim do circuito: Lisboa.

50$ 1

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Saídas de 19 Abr. a 30 Set.

(exceto 16, 19, 23 e 26 Ago.)
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INÍCIO ITINERÁRIO COM ESTADIA EM LISBOA
1º Dia (Domingo) AMÉRICA – LISBOA 
Saída de sua cidade de origem com destino a Lisboa. Noite 
a bordo. 
2º Dia (Segunda) LISBOA
Chegada ao aeroporto. Assistência e traslado ao hotel. 
Alojamento. Resto do dia livre.
3º Dia (Terça) LISBOA
Alojamento e Café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica passando pelo Bairro da Alfama, Torre de Belém 
e Mosteiro dos Jerônimos. Tarde livre que podemos aprovei-
tar para continuar visitando Lisboa ou realizar uma excursão 
opcional às bonitas cidades de Sintra, Cascais e Estoril. 

ITINERÁRIO COMUM PARA AMBAS AS VERSÕES 

4º Dia /1º (Quarta) LISBOA – CÁCERES – MADRI
Café da manhã e saída no horário indicado para partici-
pantes com estadia em Lisboa (17 dias).
Início da viagem para os participantes sem estadia em 
Lisboa (13 dias). Saída do Hotel Roma, Av. de Roma 33, 
às 8 horas. 
Saída com destino à fronteira espanhola para chegar a 
Cáceres, cidade Patrimônio da Humanidade. Suas mura-
lhas almóadas e as construções de incalculável valor his-
tórico e arquitetônico fazem desse local um retrato vivo dos 
séculos XIV ao XVI, patente em suas casas, palácios e edi-
fícios religiosos, que lhe outorgaram o título de “Terceiro 
Conjunto Monumental Europeu”. Percorreremos sua Praça 
Principal e o centro antigo, com seu bairro medieval. Pos-
teriormente continuação da viagem até Madri. Alojamento.
5º Dia /2º (Quinta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita panorâ-
mica pela cidade passando pela Plaza de España, Cidade 
Universitária, Parque del Oeste, Casa de Campo, Bairro 
da Moreria, Plaza de Oriente, Plaza Mayor, Puerta del Sol, 
Neptuno, Atocha, Puerta de Alcalá, o senhoril Parque del 
Retiro, a arena de touros de Las Ventas, Plaza de Colón, 
Paseo de la Castellana, Estádio Santiago Bernabeu, Plaza 
de Cibeles e Gran Via. Tarde livre para continuar visitando 
a cidade ou fazer uma excursão à cidade imperial de 
Toledo.
6º Dia /3º (Sexta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar des-
cobrindo a cidade, visitar as redondezas, como El Escorial, 
Ávila e Segóvia, ou assistir a um de seus shows teatrais 
e musicais.
7º Dia /4º (Sábado) MADRI – ZARAGOZA – SAN SEBASTIÁN
Café da manhã. Saída rumo a Zaragoza. Tempo livre para 
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
da Hispanidade e passear no centro antigo. Na parte da 
tarde, continuação para San Sebastián, um dos destinos 
turísticos mais famosos da Espanha, conhecida mundial-
mente por seu Festival Internacional de Cinema. Circuito 
panorâmico nesta cidade de estilo francês e aburguesado, 
cuja paisagem é dominada pela baía e pela praia de La 
Concha. Alojamento.
8º Dia /5º (Domingo) SAN SEBASTIÁN – BILBAO – 
CASTRO URDIALES – SANTANDER
Café da manhã e saída. Subiremos até o Monte Igueldo, 
de onde é possível contemplar uma magnífica vista da 
cidade. Continuação para Bilbao para fazer um passeio 
panorâmico durante o qual teremos tempo livre na espla-
nada do Museu Guggenheim para admirar esta moderna 
obra de arquitetura. Prosseguiremos nossa viagem até 
Castro Urdiales, típica cidade de pescadores, onde teremos 
tempo livre. Saída para Santander, cidade portuária situa-
da entre o mar e a montanha, que conta com numerosas 
praias, como a de El Sardinero, uma das mais conhecidas. 
Teremos tempo livre para passear nessa elegante cidade. 
Alojamento.

9º Dia /6º (Segunda) SANTANDER – SANTILLANA – 
COVADONGA – OVIEDO
Café da manhã. Saída para Santillana del Mar, uma das 
localidades de maior valor histórico e artístico da Espanha, 
que abriga verdadeiros tesouros arquitetônicos, como a Cole-
giada de Santa Juliana, a joia mais importante do românico 
da Cantábria. Continuação para Covadonga, onde teremos 

tempo livre para visitar o Santuário e a gruta com a imagem 
da Virgem. À tarde, saída para Oviedo, assentada sobre uma 
serra, aos pés do Monte Naranco, que destaca pela beleza 
de suas ruas, muitas delas excluvivas para pedestres. Seus 
monumentos são Patrimônio da Humanidade e entre eles 
se destaca a Catedral, uma das obras mais importantes do 
gótico asturiano. Alojamento.
10º Dia /7º (Terça) OVIEDO – GIJÓN – CUDILLERO – LUGO
Café da manhã. Saída para Gijón, onde faremos um circuito 
panorâmico e continuação para Cudillero, típica cidade de 
pescadores. Na parte da tarde, saída em direção a Lugo, 
que ainda conserva vestígios de seu passado romano, com 
suas muralhas que perfazem um perímetro de 2266 metros 
e são as únicas declaradas Patrimônio da Humanidade. 
Alojamento.
11º Dia /8º (Quarta) LUGO – A CORUÑA
Café da manhã e saída para A Coruña. Visita panorâmica 
percorrendo o Passeio da Marina, com suas belas casas 
de galerias envidraçadas, a Praça de Maria Pita, a Torre de 
Hércules, onde faremos uma parada para admirar o farol 
em funcionamento mais antigo do mundo, Patrimônio da 
Humanidade, de onde é possível contemplar uma magnífica 
vista do mar. Tarde livre. Possibilidade de fazer uma excursão 
opcional às Rias Altas. Alojamento.
12º Dia /9º (Quinta) A CORUÑA – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Café da manhã. Saída para Santiago, cuja cidade antiga é 
Patrimônio da Humanidade e um dos mais importantes 
núcleos monumentais da Espanha, centro de peregrinação 
cristã e ponto final da via do Caminho de Santiago origina-
riamente construída pelo império romano. Visita à cidade, 
percorrendo a Praça do Obradoiro e sua Catedral, dedicada 
ao Apóstolo São Tiago, o Maior. Tarde livre para continuar 
visitando cidade, que tem um ambiente universitário e estu-
dantil. Alojamento.
13º Dia /10º (Sexta) SANTIAGO DE COMPOSTELA –  RIAS 
BAIXAS –  LA TOJA  – VIGO
Café da manhã.  Saída para a deliciosa região das Rias Baixas 
galegas. Passando entre maravilhosas paisagens, chegaremos 
a La Toja, uma das ilhas mais conhecidas graças ao seu famo-
so balneário. Tempo livre e continuação pelas Rias de Arosa e 
Pontevedra até chegar a Vigo, situada na metade da Ria à qual 
dá seu nome, a mais meridional das Rias Baixas e, sem dúvida, 
a mais bela, com magníficas praias. Alojamento. 
14º Dia /11º (Sábado) VIGO – SALAMANCA 
Café da manhã. Saída pela Via de la Plata até chegar a Sala-
manca. Tempo livre nesta cidade universitária por excelência, 
de grande riqueza artística. A Praça Principal, a Casa das 
Conchas, a Catedral Nova, a Catedral Velha e a Universidade 
são algumas das muitas atrações que oferece esta cidade, 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humani-
dade. À noite, aproveite para curtir o animado ambiente da 
cidade. Alojamento.
15º Dia /12º (Domingo) SALAMANCA – C.RODRIGO –  
COIMBRA – FÁTIMA 
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve caminhada 
nesta preciosa cidade medieval declarada Monumento de 
Interesse Histórico e Artístico. Suas muralhas guardam um 
rico patrimônio de edifícios civis e religiosos, a começar 
pela Catedral e o Castelo. Continuação até a fronteira por-
tuguesa para seguir, via Guarda, até Coimbra, sede de uma 
das Universidades mais antigas da Europa e antiga capital 
de Portugal, com ruas estreitas, casas suspensas, palácios, 
capelas e igrejas, que fazem desta cidade um deleite para 
os olhos. Continuação para Fátima, que se tornou um dos 
Santuários Marianos mais importantes do mundo após as 
seis aparições da Virgem aos três pastorinhos, perto da Cova 
da Iria. Alojamento.
16º Dia /13º (Segunda) FÁTIMA – ÓBIDOS – LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de Óbi-
dos, com suas simpáticas ruelas de pedra e típicas casinhas 
brancas com telhados vermelhos, protegidas pela imponente 
muralha que as circunda. Nossa próxima parada será Lisboa, 
capital de Portugal, situada na desembocadura do rio Tejo. 
Alojamento.
FIm dA vIAgem para os participantes Sem estadia em 
Lisboa (13 dias).
Alojamento para os participantes com estadia em Lisboa.
17º Dia (Terça) LISBOA
Café da manhã. FIM DA VIAGEM para participantes 
com estadia em Lisboa (17 dias).

portugal · madri · norte da espanha (com estadia em lisboa) (Cód. 316-15)

madri · zaragoza · norte da espanha (sem estadia em lisboa) (Cód. 313-15)

HOTÉIS PRevISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 LISBOA «C» Lutecia HHHH

3 MADRI «C» Florida Norte HHHH

1 SAN 
SEBASTIÁN «C» Mercure

Monte Igueldo HHHH

1 SANTANDER «C» Santemar HHHH

1 OVIEDO «C» Tryp Oviedo HHHH

1 LUGO «C» Méndez Núñez HHHH

1 A CORUÑA «C» Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO «C» Tryp de Santiago HHHH

1 VIGO «C» Ciudad de Vigo HHHH

1 SALAMANCA «C» Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA «C» Santa Maria HHHH

1 LISBOA «C» Lutecia HHHH

O PReÇO INCLUI
Sem estadia em Lisboa:
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços 

de carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Cáceres, Madri, Santiago 

e circuito panorâmico em San Sebastián, Bilbao, 
Gijón e A Coruña.

Com estadia em Lisboa e também:
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Visita com guia local em Lisboa.

PORTUGAL · MADRI · 
NORTE DA ESPANHA

Início e Fim
Duração

LISbOA
17 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Baixa temporada ........................... 1.850
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago. e Set.) .......................... 1.960
Supl. quarto individual .................. 820
desconto venda Antecipada ............................  50

MADRI · ZARAGOZA · 
NORTE DA ESPANHA 

Início e Fim
Duração 

LISbOA
13 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa temporada ...........................   1.630 
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago. e Set.) ..........................  1.730
Supl. quarto individual .................. 700
desconto venda Antecipada ............................  40
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dATAS de SAÍdA  
dA AmÉRICA

(17 dIAS)

dATAS de INÍCIO em 
LISBOA

(13 dIAS)

DOMINGOS - De 
5 Abril a 

11 Outubro 2015

QUARTAS - De 
8 Abril a 

14 Outubro 2015
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LISBOA

CÁCeReS

COImBRA

óBIdOS

SALAmANCAC. ROdRIgO

FÁTImA

vIgO
LA TOJA

LUgO

A CORUñA

gIJóN

SANTILLANA

SANTANdeR BILBAO
SAN SeBASTIÁN

zARAgOzA

CASTRO 
URdIALeS

CUdILLeRO

SANTIAgO

RIAS 
BAIxAS

mAdRI

Cidade de início e fim do circuito: Lisboa.
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lisboa · andaluzia · marrocos · madri (com estadia em lisboa) (Cód. 323-15/16)

andaluzia · marrocos · madri (sem estadia em lisboa) (Cód. 310-15/16)

INÍCIO ITINERÁRIO COM ESTADIA EM LISBOA
1º Dia (Domingo) AMÉRICA – LISBOA 
Saída de sua cidade de origem com destino a Lisboa. Noite a bordo. 
2º Dia (Segunda) LISBOA
Chegada ao aeroporto. Assistência e traslado ao hotel. Alojamen-
to. Resto do dia livre.
3º Dia (Terça) LISBOA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita panorâmica 
passando pelo Bairro da Alfama, Torre de Belém e Mosteiro dos 
Jerônimos. Tarde livre que podemos aproveitar para continuar visi-
tando Lisboa ou realizar uma excursão opcional às bonitas cidades 
de Sintra, Cascais e Estoril. 

ITINERÁRIO COMUM PARA AMBAS AS VERSÕES 
4º Dia /1º (Quarta) LISBOA – CÁCERES – SEVILHA
Café da manhã e saída no horário indicado para participantes com 
estadia em Lisboa (18 dias).
Início da viagem para os participantes sem estadia em Lisboa (15 
dias). Saída do Hotel Roma, Av. de Roma 33, às 8 horas.
saída rumo à fronteira espanhola para chegar a Cáceres, cidade 
Patrimônio da Humanidade. Suas muralhas almóadas e as cons-
truções de incalculável valor histórico e arquitetônico fazem desse 
local um retrato vivo dos séculos XIV ao XVI, patente em suas casas, 
palácios e edifícios religiosos, que lhe outorgaram o título de “Ter-
ceiro Conjunto Monumental Europeu”. Percorreremos sua Praça 
Principal e o centro antigo, com seu bairro medieval. Posteriormen-
te, saída pela Autovía de la Plata para chegar a Sevilha. Alojamento.
5º Dia /2º (Quinta) SEVILHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã faremos a visita 
panorâmica à cidade passando pela Universidade, o Parque de Maria 
Luisa, a Plaza de América, os pavilhões da Exposição Universal de 
1929 e os Jardins de Murillo, onde iniciaremos um passeio a pé pelo 
Bairro de Santa Cruz até chegar a um dos monumentos considerados 
Patrimônio da Humanidade: a Catedral (visita ao interior) com a Giral-
da, antigo minarete da mesquita, hoje transformado em campanário. 
Tarde livre para continuar visitando a cidade e seus bairros típicos.
6º Dia /3º (Sexta) SEVILHA – RONDA – COSTA DEL SOL 
Café da manhã e saída. Percorrendo a Rota dos Pueblos Blancos, 
chegaremos a Ronda, uma das cidades mais antigas da Espanha, 
cujas origens remontam ao Neolítico. Teremos tempo livre para 
admirar seus monumentos mais significativos, como a Arena de 
Touros, símbolo e alma da cidade, e a Ponte Nova, de onde se 
descortina uma vista panorâmica excepcional. À tarde, saída para a 
mundialmente famosa Costa del Sol. Jantar e alojamento.
7º Dia /4º (Sábado) COSTA DEL SOL
Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre neste ponto turístico 
de fama mundial, banhado pelo Mediterrâneo e que tem a monta-
nha como pano de fundo. Você poderá desfrutar de suas praias, 
que estão entre as melhores da Europa, ou ainda de seus famosos 
portos esportivos, quiosques e restaurantes. 
8º Dia /5º(Domingo) C. SOL – ALGECIRAS/TARIFA – TÂNGER – RABAT
Café da manhã e saída ao longo da Costa del Sol para chegar a 
Tarifa, onde iremos embarcar no ferry para cruzar o estreito de 
Gibraltar com destino a Tânger. O Estreito de Gibraltar é a separa-
ção natural entre dois mares, o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, 
e entre dois continentes e suas diferentes culturas: Europa e África. 
Durante esta agradável travessia de cerca de 15 km, teremos a 
oportunidade avistar simpáticosgrupos de golfinhos que habitam 
estas águas ao longo do ano e, com sorte, até mesmo baleias e 
orcas migratórias. Desembarque e breve visita panorâmica nesta 
cidade labiríntica como poucas no mundo, cuja proximidade com 

o velho continente e a forte presença de potências europeias 
marcaram fortemente sua história, dando origem a uma sociedade 
multicultural. Continuação para Rabat, a capital do Reino de Mar-
rocos. Visita panorâmica à cidade passando pelo Palácio Real, o 
Mausoléu de Mohamed V, a Torre Hassan e a Fortaleza ou Kasbah 
dos Oudaias. Jantar e alojamento. 
9º Dia /6º (Segunda) RABAT – CASABLANCA – MARRAKECH
Café da manhã e saída para Casablanca, capital econômica, indus-
trial e financeira que representa o desenvolvimento e a modernidade, 
além de ser o primeiro porto do país. Visita panorâmica a esta cidade 
lendária e cosmopolita. Finalizada a visita, tempo livre para visitar a 
magnífica Mesquita de Hassan II, a terceira maior do mundo. Conti-
nuação para Marrakech. Jantar e alojamento.
10º Dia /7º (Terça) MARRAKECH 
Café da manhã, almoço e alojamento. Pela manhã, visita à cidade 
imperial e capital do sul, onde se destaca o minarete Koutoubia 
(irmão gêmeo da Giralda de Sevilha), as tumbas Saadianas, o 
Palácio Bahia e a movimentada Praça Jemaa El Fna, Patrimônio 
Cultural da Humanidade e autêntico mostruário da vida e cultura 
marroquinas, onde poderemos admirar músicos, encantadores de 
serpentes, acrobatas, dançarinos, etc. Tarde livre para continuar 
explorando a cidade.
11º Dia /8º (Quarta) MARRAKECH – MEKNÈS – FEZ 
Café da manhã, almoço e alojamento. Pela manhã, visita à cidade 
imperial e capital do sul, onde se destaca o minarete Koutoubia 
(irmão gêmeo da Giralda de Sevilha), as tumbas Saadianas, o 
Palácio Bahia e a movimentada Praça Jemaa El Fna, Patrimônio 
Cultural da Humanidade e autêntico mostruário da vida e cultura 
marroquinas, onde poderemos admirar músicos, encantadores de 
serpentes, acrobatas, dançarinos, etc. Tarde livre para continuar 
explorando a cidade.
12º Dia /9º (Quinta) FEZ 
Café da manhã, almoço e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica à cidade, sede da universidade mais antiga do mundo. 
Percorreremos os bairros judeu e cristão, as sete portas do Palácio 
Real e a Grande Medina de Fez, a maior zona pedestre do mundo e 
Patrimônio da Humanidade, onde visitaremos uma madraçal (esco-
la corânica) do século XIV. Tarde livre.
13º Dia /10º (Sexta) FEZ –TÂNGER–TARIFA/ALGECIRAS–COSTA DEL SOL 
Café da manhã e saída para Tânger, onde embarcaremos no ferry 
para atravessar novamente o estreito de Gibraltar em direção a 
Tarifa/Algeciras. Desembarque e continuação até a Costa del Sol. 
Jantar e alojamento.
14º Dia /11º (Sábado) COSTA DEL SOL – GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã, saída com destino 
a Granada, situada aos pés da Sierra Nevada. Visita ao magnífico 
complexo monumental da Alhambra, declarada Patrimônio da 
Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e os magníficos 
Jardins do Generalife. Alojamento.
15º Dia /12º (Domingo) GRANADA – TOLEDO – MADRI
Café da manhã e saída para Toledo. Visita a esta cidade monu-
mental, Patrimônio da Humanidade. Faremos a panorâmica pela 
cidade e uma caminhada pelo centro histórico, visitando a Catedral 
(visita ao interior) e a igreja de São Tomé (visita ao interior), onde se 
encontra o quadro de El Greco, considerado por muitos como sua 
obra-prima, “O Enterro do Conde de Orgaz”, e já no antigo bairro 
judeu, a Sinagoga de Santa Maria la Blanca. À tarde, saída para 
Madri. Alojamento.
16º Dia /13º (Segunda) MADRI
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita panorâmica pela 
cidade passando pela Plaza de España, Cidade Universitária, Parque 
del Oeste, Casa de Campo, Bairro da Moreria, Plaza de Oriente, 
Plaza Mayor, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puerta de Alcalá, o 
senhoril Parque del Retiro, a arena de touros de Las Ventas, Plaza 
de Colón, Paseo de la Castellana, Estádio Santiago Bernabeu, Plaza 
de Cibeles e Gran Via. Tarde livre para continuar visitando a cidade.
17º Dia /14º (Terça) MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar descobrindo 
a cidade, visitar as redondezas, como El Escorial, Ávila e Segóvia, 
ou assistir a um de seus shows teatrais e musicais.

18º Dia /15º (Quarta) MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.
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O PREÇO INCLUI
Sem estadia em Lisboa:
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  Inclui 6 jantares e 2 almoços.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Lisboa, Cáceres, Sevilha, 

Rabat, Marrakech, Fez, Alhambra de Granada, 
Toledo e Madri. Circuito panorâmico em Tânger, 
Casablanca e Meknès

•  Travessia do estreito de Gibraltar de ferry.
Com estadia em Lisboa e também:
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Visita com guia local em Lisboa.

LISBOA ·
ANDALUZIA ·  

MARROCOS · MADRI 

Início
 e Fim

Duração

LISBOA
MADRI
18 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «C»

Baixa temporada ....................... 2.040 2.320
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) .......... 2.150 2.440
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 29 Mar. e 19 de Abr.)  ............ 120 140
Supl. quarto individual .............. 680 830
Desconto Venda Antecipada ..............................  50

ANDALUZIA ·  
MARROCOS · MADRI

Início
 e Fim

Duração

LISBOA
MADRI
15 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

«t» «C»
Baixa temporada .......................  1.850  2.090
Alta temporada
(Saídas Jul., Ago., Set. e Out.) ..........  1.960  2.210
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 1º e 22 de Abr.)  .................. 120  140 
Supl. quarto individual .............. 590 720
Desconto Venda Antecipada ..............................  50

Para a entrada em Marrocos é preciso comunicar até no máximo 72 horas 
antes da chegada, os seguintes dados do passaporte: número, nacionalidade, 
datas de nascimento, de emissão e de validade.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 LISBOA «T» Roma HHH

«C» Lutecia HHHH

2 SEVILHA «T» Don Paco HHH

«C» Meliá Lebreros HHHH

3 C. DEL SOL
«T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)

1 RABAT «T» Chellah Rabat HHHH

«C» Golden Tulip Farah HHHHH

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech HHHH

«C» Atlas Medina HHHHH

2 FEz «T» Menzeh Fes HHHH

«C» Menzeh zalagh HHHH sup.

1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

3 MADRI «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

DATAS DE INÍCIO 
EM LISBOA
(18 DIAS)

DATAS DE INÍCIO  
EM LISBOA
(15 DIAS)

DOMINGOS - de 
29 Março a 25 Outubro 

2015 e também nas 
seguintes datas:

QUARTAS - o ano todo, de 
1º Abril a 28 Outubro 2015 
e também nas seguintes 

datas:
Nov 1 15 29
Dez 13 27 
Jan16 10 24
Fev16  7 21 28
Mar16 6 13 

Nov  4 18 
Dez 2 16 30
Jan16 13 27
Fev16 10 24
Mar16  2 9 16 

No trecho Marrocos e  Granada – Toledo – Madri não garantimos guias falando Português.
Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Saídas de 19 Abr a 7 Out.

(exceto 16, 19, 23 e 26 Ago.)
Cidade de início do circuito: Lisboa.

LISBOA

CÁCERES

SEVILHA RONDA

RABAT FEz

COSTA DEL SOL

MARRAkECH

GRANADA

MADRI

TOLEDO

Cidade de fim do circuito: Madri.

50$
8
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INÍCIO ITINERÁRIO COM ESTADIA EM LISBOA
1º Dia (Domingo) AMÉRICA – LISBOA 
Saída de sua cidade de origem com destino a Lisboa. 
Noite a bordo. 
2º Dia (Segunda) LISBOA
Chegada ao aeroporto. Assistência e traslado ao hotel. 
Alojamento. Resto do dia livre.
3º Dia (Terça) LISBOA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica passando pelo Bairro da Alfama, Torre 
de Belém e Mosteiro dos Jerônimos. Tarde livre que 
podemos aproveitar para continuar visitando Lisboa ou 
realizar uma excursão opcional às bonitas cidades de 
Sintra, Cascais e Estoril.

ITINERÁRIO COMUM PARA AMBAS AS VERSÕES
4º Dia /1º (Quarta) LISBOA – CÁCERES – SEVILHA
Café da manhã e saída no horário indicado para participantes com estadia 
em Lisboa (23 dias).
Início da viagem para os participantes sem estadia em Lisboa (20 dias). 
Saída do Hotel Roma, Av. de Roma 33, às 8 horas.
saída rumo à fronteira espanhola para chegar a Cáceres, cidade Patrimônio 
da Humanidade. Suas muralhas almóadas e as construções de incalculá-
vel valor histórico e arquitetônico fazem desse local um retrato vivo dos 
séculos XIV ao XVI, patente em suas casas, palácios e edifícios religiosos, 
que lhe outorgaram o título de “Terceiro Conjunto Monumental Europeu”. 
Percorreremos sua Praça Principal e o centro antigo, com seu bairro 
medieval. Posteriormente, saída pela Autovía de la Plata para chegar a 
Sevilha. Alojamento.
5º Dia /2º (Quinta) SEVILHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã faremos a visita pano-
râmica à cidade passando pela Universidade, o Parque de Maria Luisa, a 
Plaza de América, os pavilhões da Exposição Universal de 1929 e os Jardins 
de Murillo, onde iniciaremos um passeio a pé pelo Bairro de Santa Cruz até 
chegar a um dos monumentos considerados Patrimônio da Humanidade: 
a Catedral (visita ao interior) com a Giralda, antigo minarete da mesquita, 
hoje transformado em campanário. Tarde livre para continuar visitando a 
cidade e seus bairros típicos.
6º Dia /3º (Sexta) SEVILHA – RONDA – COSTA DEL SOL 
Café da manhã e saída. Percorrendo a Rota dos Pueblos Blancos, che-
garemos a Ronda, uma das cidades mais antigas da Espanha, cujas 
origens remontam ao Neolítico. Teremos tempo livre para admirar seus 
monumentos mais significativos, como a Arena de Touros, símbolo e alma 
da cidade, e a Ponte Nova, de onde se descortina uma vista panorâmica 
excepcional. À tarde, saída para a mundialmente famosa Costa del Sol. 
Jantar e alojamento.
7º Dia /4º (Sábado) COSTA DEL SOL
Café da manhã, jantar e alojamento. Dia livre neste ponto turístico de fama 
mundial, banhado pelo Mediterrâneo e que tem a montanha como pano de 
fundo. Você poderá desfrutar de suas praias, que estão entre as melhores 
da Europa, ou ainda de seus famosos portos esportivos, quiosques e 
restaurantes. 
8º Dia /5º(Domingo) C. SOL – ALGECIRAS/TARIFA – TÂNGER – RABAT
Café da manhã e saída ao longo da Costa del Sol para chegar a Tarifa, onde 
iremos embarcar no ferry para cruzar o estreito de Gibraltar com destino 
a Tânger. O Estreito de Gibraltar é a separação natural entre dois mares, 
o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, e entre dois continentes e suas dife-
rentes culturas: Europa e África. Durante esta agradável travessia de cerca 
de 15 km, teremos a oportunidade avistar simpáticosgrupos de golfinhos 
que habitam estas águas ao longo do ano e, com sorte, até mesmo baleias 
e orcas migratórias. Desembarque e breve visita panorâmica nesta cidade 
labiríntica como poucas no mundo, cuja proximidade com o velho continente 
e a forte presença de potências europeias marcaram fortemente sua histó-
ria, dando origem a uma sociedade multicultural. Continuação para Rabat, 
a capital do Reino de Marrocos. Visita panorâmica à cidade passando pelo 
Palácio Real, o Mausoléu de Mohamed V, a Torre Hassan e a Fortaleza ou 
Kasbah dos Oudaias. Jantar e alojamento. 
9º Dia /6º (Segunda) RABAT – CASABLANCA – MARRAKECH
Café da manhã e saída para Casablanca, capital econômica, industrial e 
financeira que representa o desenvolvimento e a modernidade, além de ser 
o primeiro porto do país. Visita panorâmica a esta cidade lendária e cosmo-
polita. Finalizada a visita, tempo livre para visitar a magnífica Mesquita de 
Hassan II, a terceira maior do mundo. Continuação para Marrakech. Jantar 
e alojamento.
10º Dia /7º (Terça) MARRAKECH 
Café da manhã, almoço e alojamento. Pela manhã, visita à cidade imperial e 
capital do sul, onde se destaca o minarete Koutoubia (irmão gêmeo da Giralda 
de Sevilha), as tumbas Saadianas, o Palácio Bahia e a movimentada Praça 
Jemaa El Fna, Patrimônio Cultural da Humanidade e autêntico mostruário 
da vida e cultura marroquinas, onde poderemos admirar músicos, encan-
tadores de serpentes, acrobatas, dançarinos, etc. Tarde livre para continuar 
explorando a cidade.

11º Dia /8º (Quarta) MARRAKECH – MEKNÈS – FEZ 
Café da manhã e saída para Meknès, Patrimônio Cultural da Humanidade. 
Essa localidade foi a capital durante o reinado do sultão Moulay Ismail, 
fundador da dinastia Alauíta, que construiu uma cidade impressionante, 
cercada por altas muralhas com portões monumentais. Visita panorâmica 
para admirar o portão de “Bab Al-Mansour”, o maior e mais belo do norte 
da África, os Silos e Estábulos, e o Mausoléu de Moulay Ismail. Continuação 
para Fez. Jantar e alojamento.
12º Dia /9º (Quinta) FEZ 
Café da manhã, almoço e alojamento. Na parte da manhã, visita panorâmica 
à cidade, sede da universidade mais antiga do mundo. Percorreremos os 
bairros judeu e cristão, as sete portas do Palácio Real e a Grande Medina 
de Fez, a maior zona pedestre do mundo e Patrimônio da Humanidade, 
onde visitaremos uma madraçal (escola corânica) do século XIV. Tarde livre.
13º Dia /10º (Sexta) FEZ–TÂNGER–TARIFA/ALGECIRAS–COSTA DEL SOL 
Café da manhã e saída para Tânger, onde embarcaremos no ferry para 
atravessar novamente o estreito de Gibraltar em direção a Tarifa/Algeciras. 
Desembarque e continuação até a Costa del Sol. Jantar e alojamento.
14º Dia /11º (Sábado) COSTA DEL SOL – GRANADA
Café da manhã e tempo livre. Na parte da manhã, saída com destino a Granada, 
situada aos pés da Sierra Nevada. Visita ao magnífico complexo monumental da 
Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasri-
das e os magníficos Jardins do Generalife. Alojamento.
15º Dia /12º (Domingo) GRANADA – ALICANTE – VALÊNCIA
Café da manhã e saída para Alicante. Circuito panorâmico nessa bela cidade 
às margens do Mediterrâneo. Sua excepcional localização entre mar e 
montanha e suas majestosas palmeiras lhe conferem uma beleza singular. 
Continuação para Valência. Alojamento.
16º Dia /13º (Segunda) VALÊNCIA – BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre para percorrer a cidade mundialmente famosa 
por suas célebres “Fallas” e que abriga o moderno complexo da Cidade das 
Artes e das Ciências. Continuação para Barcelona. Alojamento. 
17º Dia /14º (Terça) BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita panorâmica à cida-
de, percorrendo a Plaza de España, Montjuic, onde faremos uma parada no 
mirante para contemplar uma magnífica vista da cidade e o Porto; Paseo de 
Colón com o monumento a Colombo, e a zona do Porto. A seguir, iremos 
caminhar pelo Bairro Gótico, visitando a Plaza de San Jaume, a Prefeitura 
e a Catedral (visita ao interior) para finalizar na Plaça Catalunya. Tarde livre 
para continuar desfrutando desta moderna e elegante cidade.
18º Dia /15º (Quarta) BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã e saída para zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica 
de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Hispanidade e passear no centro 
antigo. Na parte da tarde, continuação para Madri. Alojamento.
19º Dia /16º (Quinta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita panorâmica pela cidade pas-
sando pela Plaza de España, Cidade Universitária, Parque del Oeste, Casa de 
Campo, Bairro da Moreria, Plaza de Oriente, Plaza Mayor, Puerta del Sol, Neptu-
no, Atocha, Puerta de Alcalá, o senhoril Parque del Retiro, a arena de touros de 
Las Ventas, Plaza de Colón, Paseo de la Castellana, Estádio Santiago Bernabeu, 
Plaza de Cibeles e Gran Via. Tarde livre para continuar visitando a cidade ou fazer 
uma excursão à cidade imperial de Toledo.
20º Dia /17º (Sexta) MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar descobrindo a cidade, 
fazer uma visita nas redondezas, ou assistir a um de seus shows teatrais 
e musicais.
21º Dia /18º (Sábado) MADRI – ÁVILA – SALAMANCA
Café da manhã. Saída em direção a Ávila, Patrimônio da Humanidade e local 
de nascimento de Santa Teresa de Jesus. Sua grande muralha românica 
rodeia a cidade e abriga grande parte de seu tesouro monumental. Tempo 
livre para desfrutar dessa joia medieval. A seguir, saída para Salamanca, 
cidade universitária por excelência, conhecida mundialmente por isso e por 
sua riqueza artística: catedrais, palácios, igrejas de diversos estilos. À tarde 
faremos a visita à cidade incluindo a Praça Principal, a Casa das Conchas, 
a Catedral Nova, a Catedral Velha e a Universidade. À noite, aproveite para 
desfrutar do animado ambiente desta cidade. Alojamento.
22º Dia /19º (Domingo) SALAMANCA – C. RODRIGO – COIMBRA – FÁTIMA 
Café da manhã. Saída para Ciudad Rodrigo, breve caminhada nesta preciosa 
cidade medieval declarada Monumento de Interesse Histórico e Artístico. 
Suas muralhas guardam um rico patrimônio de edifícios civis e religiosos, a 
começar pela Catedral e o Castelo. Continuação até a fronteira portuguesa 
para seguir, via Guarda, até Coimbra, sede de uma das Universidades mais 
antigas da Europa e antiga capital de Portugal, com ruas estreitas, casas 
suspensas, palácios, capelas e igrejas, que fazem desta cidade um deleite 
para os olhos. Continuação para Fátima, que se tornou um dos Santuários 
Marianos mais importantes do mundo após as seis aparições da Virgem aos 
três pastorinhos, perto da Cova da Iria. Alojamento.
23º Dia /20º (Segunda) FÁTIMA – ÓBIDOS – LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de Óbidos, com suas 
simpáticas ruelas de pedra e típicas casinhas brancas com telhados verme-
lhos, protegidas pela imponente muralha que as circunda. Nossa próxima 
parada será Lisboa, capital de Portugal, situada na desembocadura do rio 
Tejo. Chegada e FIM DA VIAGEM. 
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lisboa · andaluzia · marrocos · costa do mediterrâneo · madri · portugal (com estadia em lisboa) (Cód. 325-15)

andaluzia · marrocos · costa do mediterrâneo · madri · portugal (sem estadia em lisboa) (Cód. 311-15)

O PREÇO INCLUI
Sem estadia em Lisboa:
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviços de 

carregador inclusos.
•  Guia acompanhante durante todo o circuito.
•  Visita com guia local em Lisboa, Cáceres, Sevilha, Rabat, 

Marrakech, Fez, Alhambra de Granada, Barcelona, 
Madri, Salamanca e circuito panorâmico em Tânger, 
Casablanca, Meknès e Alicante.

•  Travessia do estreito de Gibraltar de ferry.
•  Inclui 6 jantares e 2 almoços
•  Taxa de estadia turística em Barcelona.
Com estadia em Lisboa e também:
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Visita com guia local em Lisboa.

LISBOA · ANDALUZIA 
· MARROCOS · COStA 
DO MEDItERRÂNEO · 
MADRI · PORtUGAL 

Início e Fim
Duração

LISBOA
23 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «C»

Baixa temporada .......................  2.660  2.950
Alta temporada
(Saídas Jul, Ago, Set e Out)...............  2.820  3.150
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 29 Mar. e 19 de Abr.)  ............ 120 140
Supl. quarto individual .............. 890 1.190
Desconto Venda Antecipada ..............................  50

ANDALUZIA · MARRO-
COS · COStA DO MEDI-
tERRÂNEO · MADRI · 

PORtUGAL

Início e Fim
Duração

LISBOA
20 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
«t» «C»

Baixa temporada .......................  2.460  2.720
Alta temporada
(Saídas Jul, Ago, Set e Out)...............  2.620  2.920
Supl. S.Santa e Supl. Feira de Sevilha 2015
(Saída 1º e 22 Abr.)  ...................... 120 140
Supl. quarto individual .............. 800 1.070
Desconto Venda Antecipada ..............................  50
Para a entrada em Marrocos é preciso comunicar até no máximo 72 horas 
antes da chegada, os seguintes dados do passaporte: número, nacionalidade, 
datas de nascimento, de emissão e de validade.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 LISBOA «T» Roma HHH

«C» Lutecia HHHH

2 SEVILHA «T» Don Paco HHH

«C» Meliá Lebreros HHHH

3 C. DEL SOL
«T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 RABAT «T» Chellah Rabat HHHH

«C» Golden Tulip Farah HHHHH

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech HHHH

«C» Atlas Medina HHHHH

2 FEz «T» Menzeh Fes HHHH

«C» Menzeh zalagh HHHH sup.

1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

1 VALêNCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

3 MADRI «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

1 SALAMANCA «T» Gran Corona HHHH

«C» Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA «T» São José HHH

«C» Santa Maria HHHH
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DATAS DE INÍCIO  
EM LISBOA
(23 DIAS)

DATAS DE INÍCIO  
EM LISBOA
(20 DIAS)

DOMINGOS - De 
29 Março a 

11 Outubro 2015

QUARTAS - De 
1º Abril a 

14 Outubro 2015

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

No trecho Marrocos não garantimos guias falando Português.
Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Saídas de 19 Abr. a 4 Out.

(exceto 16, 19, 23 e 26 Ago.)

LISBOA

CÁCERES

SEVILHA RONDA

RABAT FEz

COSTA DEL SOL

VALêNCIA

zARAGOzA

MARRAkECH

GRANADA

MADRI

ALICANTE

ÁVILASALAMANCA
FÁTIMA

óBIDOS

BARCELONA

Cidade de início e fim do circuito: Lisboa.

50$
8



Duração Início Página
10 Capitais da Europa 24 dias Madri 118
7 Capitais da Europa 17 dias Londres 119
8 Capitais da Europa 21 dias Madri 118
9 Capitais da Europa 20 dias Londres 119
Bela Itália 8/13 dias Veneza 65
Belle Europe 16 dias Paris 104
Belezas da Europa 11/15 dias Roma 78
Bonjour Europa 16 dias Paris 85
Ciao Europa 17 dias Roma 79
Cidades da Europa 17/22 dias Paris 116
Conhecer a Europa 18 dias Madri 75
Contraste Europeu 13 dias Paris 84
Coração Imperial 15/19 dias Frankfurt 106
Coração Imperial & Itália 16/20 dias Frankfurt 103
Doce Europa 13/17 dias Amsterdã 90
Escapada a Europa 15 dias Paris 72
Essência Europeia 17 dias Madri 70
Europa a seu Alcance 19 dias Paris 100
Europa Completa 19 a 31 dias Lisboa 76
Europa Central a fundo 15/19 dias Frankfurt 124
Europa Central a fundo com Itália 16/20 dias Frankfurt 125
Europa Encantada 18 dias Paris 84
Europa Express 11 dias Paris 72

Europa Imperial 12/15/18 
dias Madri 102

Europa Mágica 16/21 dias Londres 96
Europa Magnífica 19/23 dias Paris 111
Europa Monumental 20/23 dias Madri 94
Europa Romântica 21/24 dias Madri 110

Europa Sensacional 11/15/21 
dias Frankfurt 92

Europa sem Fronteiras 21 dias Madri 74
Europa Tradicional 24/27 dias Madri 112
Europa Turística 16/20 dias Madri 98
Europa Viva 16/20 dias Madri 82
Europa Viva 20 dias Paris 82
Europa Viva & Andaluzia 24 dias Madri 83
Europa Viva & Portugal 25 dias Madri 83
Europasion 14 dias Madri 71
Europatur 17 dias Amsterdã 91
Fantástica Europa 20 dias Paris 105
Itália-Suíça-França-Espanha 13/17 dias Veneza 68
Itália Tradicional 9/14 dias Milão 66
Itália Tradicional & Portugal 19 dias Milão 67
Itália Turística 8/14 dias Veneza 64
Je t’aime Europa 14 dias Paris 73
Lendas da Europa 19/22 dias Madri 86
O melhor da Europa Central 18 dias Paris 126
O melhor da Europa Central 20 dias Madri 127
O melhor da Europa Central 22 dias Londres 127
Madri - Londres 9 dias Madri 58
Madri - Londres - Paris 12 dias Madri 58
Madri-Londres-Paris-Amsterdã 15 dias Madri 60
Madri-Londres-Paris-P.Baixos e Cruzeiro pelo Reno 15 dias Madri 61
Madri-Lourdes-Côte d’Azur-Itália 13/16 dias Madri 62
Madri-Paris 8 dias Madri 54
Madri-Toledo-Paris 9 dias Madri 55
Maravilhas da Europa Central 15 dias Frankfurt 120
Maravilhas da Europa Central 18 dias Paris 123
Maravilhas da Europa Central 20 dias Madri 122
Maravilhas da Europa Central 22 dias Londres 122
Merci Europa 19 dias Paris 89
Paisagens da Europa 16/20 dias Paris 88
Panorama Europeu 20/25 dias Londres 114
Paris-Alemanha Romântica-Itália 13 dias Paris 100
Paris-Barcelona-Madri 11 dias Paris 56
Paris-Barcelona-Madri-Andaluzia 16 dias Paris 57
Paris-Barcelona-Madri-Portugal 13 dias Paris 57
Paris-Barcelona-Norte da Espanha-Madri 14 dias Paris 57
Roma-Côte d’Azur-Barcelona-Madri-Portugal 16 dias Roma 63
Roma-Paris-Barcelona-Norte da Espanha-Madri 20 dias Roma 81
Roma-Paris-Barcelona-Norte da Espanha-Madri-
Portugal 25 dias Roma 81

Roma-Paris-Madri-Andaluzia 22 dias Roma 80
Roma-Paris-Madri-Portugal 18/21 dias Roma 80
Rotativo Essência 17 dias Paris 71
Rotativo Essência 13/17 dias Roma 71

Rotativo Monumental 15/18/24 
dias Roma 95

Rotativo Triângulo Europeu 14/17 dias Londres 59
Rotativo Triângulo Europeu 16/17 dias Paris 59
Rota Imperial 17/20 dias Londres 109
Rota Imperial 21/24 dias Madri 108
Três Capitais (Madri-Londres-Paris) 12 dias Madri 60

Triângulo Europeu 9/12/16 
dias Madri 58

Welcome to Europa 19 dias Londres 97
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Duração Fim
circuito em

Saída
 da

 América
Pág Série

Europa Tradicional 27 dias Madri Sáb 112 C
Europa Romântica 24 dias Madri Sex 110 T
Europa Viva & Andaluzia 24 dias Madri Sáb 83 E
Europa Monumental 23 dias Madri Sáb 94 E
Europa sem Fronteiras 21 dias Madri Dom 74 E
Lendas da Europa 22 dias Madri Dom 86 E
Europa Viva 20 dias Madri Sáb 82 E
Europa Viva 16 dias Roma Sáb 82 E
Europa Turística 20 dias Madri Sáb 98 T
Essência Europeia 17 dias Madri Sex 70 E
Triângulo Europeu 16 dias Madri Sáb 58 E
Madri-Lourdes-Côte d’Azur-Itália 16 dias Madri Sáb 62 E

Madri-Toledo-Paris 9 dias Paris Qui/Sex/
Sáb 55 E

Madri-Paris 8 dias Paris Sex/Sáb/
Dom 54 E

Rota Imperial 24 dias Paris Sáb 108 T
10 Capitais da Europa 24 dias Paris Sáb 118 C
Conhecer a Europa 18 dias Paris Sáb 75 E
Europa Imperial 18 dias Paris Sex 102 T
Triângulo Europeu 12 dias Paris Sáb 58 E
Três Capitais (Madri-Londres-Paris) 12 dias Paris Sáb 60 C
Triângulo Europeu 9 dias Londres Sáb 58 E
Europa Tradicional 24 dias Roma Sáb 112 C
Europa Romântica 21 dias Roma Sex 110 T
Europa Monumental 20 dias Roma Sáb 94 E
Lendas da Europa 19 dias Roma Dom 86 E
Europa Turística 16 dias Roma Sáb 98 T
Europasion 14 dias Roma Sex 68 E
Madri-Lourdes-Côte d’Azur-Itália 13 dias Roma Sáb 62 E
Madri-Londres 9 dias Madri Sáb 58 E
Madri-Londres-Paris 12 dias Madri Sáb 58 E
Madri-Londres-Paris-Amsterdã 15 dias Amsterdã Sáb 60 C
Madri-Londres-Paris-P.Baixos e Cruzeiro pelo Reno 15 dias Frankfurt Sáb 61 C
Europa Imperial 12 dias Praga Sex 102 T
Rota Imperial 21 dias Viena Sáb 108 T
8 Capitais da Europa 21 dias Viena Sáb 118 C
Europa Imperial 15 dias Viena Sex 102 T
Europa Viva & Portugal 25 dias Lisboa Sáb 83 E
Maravilhas da Europa Central 20 dias Frankfurt Sex 122 T
O melhor da Europa Central 20 dias Frankfurt Sex 127 T

Duração Fim
circuito em

Saída
 da

 América
Pág Série

Rotativo Triângulo Europeu 17 dias Londres Qua 59 E
Panorama Europeu 25 dias Madri Qua 114 C
Europa Mágica 21 dias Madri Qua 96 E
Rotativo Triângulo Europeu 14 dias Madri Qua 59 E
Rota Imperial 20 dias Paris Qua 108 T
9 Capitais da Europa 20 dias Paris Qua 119 C
Welcome to Europa 19 dias Paris Qua 97 E
Panorama Europeu 20 dias Roma Qua 114 C
Europa Mágica 16 dias Roma Qua 96 E
Rota Imperial 17 dias Viena Qua 108 T
7 Capitais da Europa 17 dias Viena Qua 119 C
Maravilhas da Europa Central 22 dias Frankfurt Qua 120 T
O melhor da Europa Central 22 dias Frankfurt Qua 127 T

CirCuitos iníCio em madri

CirCuitos iníCio em Londres

euroPa

índiCe aLfabétiCo 

Guia falando português em saídas indicadas.
Consultem nossos itinerários e saídas que oferecem este serviço. 
Na pagina 5 poderá ser encontrada todas as condições aplicadas.

Guia
faLando 

PortuGuÊs



Duração Fim
circuito em

Saída
 da

 América
Pág Série

Merci Europa 19 dias Paris Qua 89 E
Rotativo Triângulo Europeu 17 dias Paris Sáb 59 E
Rotativo Essência 17 dias Paris Seg 71 E
Bonjour Europa 16 dias Paris Sáb 85 E
Belle Europe 16 dias Paris Dom 104 T
Je t’aime Europa 14 dias Paris Seg 73 E
Europa Magnífica 23 dias Madri Dom 111 T
Cidades da Europa 22 dias Madri Sáb 116 C
Paisagens da Europa 20 dias Madri Qua 88 E
Fantástica Europa 20 dias Madri Ter 105 T
Europa Encantada 18 dias Madri Sáb/Ter 84 E
Europa a seu Alcance 19 dias Madri Ter 100 T
Paris-Barcelona-Madri-Andaluzia 16 dias Madri Sáb 57 E
Escapada a Europa 15 dias Madri Seg 72 E
Paris-Barcelona-Norte da Espanha-Madri 14 dias Madri Sáb 57 E
Paris-Barcelona-Madri-Portugal 13 dias Madri Sáb 57 E
Paris-Barcelona-Madri 11 dias Madri Sáb 56 E
Rotativo Triângulo Europeu 16 dias Londres Sáb 59 E
Europa Magnífica 19 dias Roma Dom 111 T
Cidades da Europa 17 dias Roma Sáb 116 C
Paisagens da Europa 16 dias Roma Qua 88 E
Contraste Europeu 13 dias Roma Sáb/Ter 84 E
Paris-Alemanha Romântica-Itália 13 dias Roma Qua 100 T
Europa Express 11 dias Roma Seg 72 E
Paris-Barcelona-Madri-Portugal 13 dias Lisboa Sáb 57 E
Europa Viva 19 dias Madri Sáb 82 E
Maravilhas da Europa Central 18 dias Frankfurt Dom 123 T
O melhor da Europa Central 18 dias Frankfurt Qua 126 T

Duração Fim
circuito em

Saída
 da

 América
Pág Série

Rotativo Monumental 24 dias Roma Dom 95 E

Rotativo Essência 17 dias Roma Dom 71 E

Ciao Europa 17 dias Roma Dom 79 E

Roma-Paris-Madri-Andaluzia 22 dias Madri Dom 80 E

Roma-Paris-Madri-Portugal 21 dias Madri Dom 80 E
Roma-Paris-Barcelona-Norte da Espanha-
Madri 20 dias Madri Dom 81 E

Roma-C.d’Azur-Barcelona-Madri-Portugal 16 dias Madri Qua 63 E

Belezas da Europa 15 dias Madri Dom 78 E

Rotativo Monumental 18 dias Paris Dom 95 E

Rotativo Essência 13 dias Paris Dom 71 E

Belezas da Europa 11 dias Paris Dom 78 E

Rotativo Monumental 15 dias Londres Dom 95 E
Roma-Paris-Barcelona-N.Espanha-Madri-
Portugal 25 dias Lisboa Dom 81 E

Roma-Paris-Madri-Portugal 18 dias Lisboa Dom 80 E

Roma-C.d’Azur-Barcelona-Madri-Portugal 16 dias Lisboa Qua 63 E

siGLas série:
C - CLÁSSICA      T - TURÍSTICA      E - ECONÔMICA
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CirCuitos iníCio em Paris CirCuitos iníCio em roma

Duração Fim
circuito em

Saída
 da

 América
Pág Série

Itália Turística 14 dias Madri Dom 64 T

Bela Itália 13 dias Madri Seg 65 C

Itália Turística 8 dias Roma Dom 64 T

Bela Itália 8 dias Roma Seg 65 C

Itália-França-Suíça-Espanha 17 dias Madri Sex 68 E

Itália-França-Suíça-Espanha 13 dias Paris Sex 68 E

CirCuitos iníCio em Veneza

Duração Fim
circuito em

Saída
 da

 América
Pág Série

Itália Tradicional & Portugal 19 dias Madri Dom 67 C

Itália Tradicional 14 dias Madri Dom 66 C

Itália Tradicional 9 dias Roma Dom 66 C

CirCuitos iníCio em miLão

Duração Fim
circuito em

Saída
 da

 América
Pág Série

Europa Completa  31 dias Lisboa Dom 76 E

Europa Completa 28 dias Madri Dom 76 E

Europa Completa 25 dias Paris Dom 76 E

Europa Completa 19 dias Roma Dom 76 E

CirCuitos iníCio em Lisboa

Duração Fim
circuito em

Saída
 da

 América
Pág Série

Doce Europa 17 dias Madri Sáb 90 E
Europatur 17 dias Paris Sáb 91 E
Doce Europa 13 dias Roma Sáb 90 E

CirCuitos iníCio em amsterdã

Duração Fim
circuito em

Saída
 da

 América
Pág Série

Europa Sensacional 21 dias Madri Seg 92 E
Coração Imperial 19 dias Madri Qua 106 T
Coração Imperial &Itália 20 dias Madri Qua 103 T
Europa Sensacional 15 dias Paris Seg 92 E
Coração Imperial 15 dias Paris Qua 106 T
Coração Imperial & Itália 16 dias Roma Qua 103 T
Europa Sensacional 11 dias Roma Seg 92 E
Maravilhas da Europa Central 15 dias Frankfurt Qua 120 T
Europa Central a fundo 15 dias Paris Qua 124 T
Europa Central a fundo 19 dias Madri Qua 124 T
Europa Central a fundo com Itália 16 dias Roma Qua 125 T
Europa Central a fundo com Itália 20 dias Madri Qua 125 T

CirCuitos iníCio em frankfurt

Mais de 100 itinerários e roteiros para você curtir e conhecer as mais belas cidades da Europa, com duração de 8 a 31 dias. Você pode 
optar por itinerários completos que incluem diversos países e um grande número de cidades interessantes, ou por itinerários que per-
mitem ir conhecendo pouco a pouco as diferentes regiões de nossa enigmática e bela Europa.
Sem falar nas diferentes alternativas para começar e terminar a sua viagem em cidades como Madri, Lisboa, Paris, Londres, Amsterdã, 
Frankfurt, Milão, Veneza ou Roma. Além disso, oferecemos circuitos pela Europa combinados com itinerários pela Espanha e Portugal, 
começando em Paris, Milão, Roma, Lisboa ou Madri. 
Porque viajar com a wamos circuitos não tem limites.
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madri · paris  (Cód. Saídas Sextas 8 dias: 488-15/16; Saídas Sábados 8 dias: 600-15/16; Saídas Domingos 8 dias: 528-15/16)

1º Dia (Sex/Sáb/Dom): AMÉRICA – MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Madri. Noite a bordo.

2º Dia (Sáb/Dom/Seg): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistên-
cia e traslado ao hotel. Durante este dia, membros 
de nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre 
as atividades que você poderá realizar durante sua 
estadia em Madri. Alojamento. 

3º Dia (Dom/Seg/Ter): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monu-
mentos e os contrastes que a capital da Espanha 
oferece, percorrendo seus lugares mais importan-
tes, começando pela Velha Madri, com sua típica 
atmosfera, até a Nova Madri, com seus modernos 
edifícios, passando pelo Estádio Santiago Berna-
beu, Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, e pela 
Gran Via, para terminar na régia Plaza de Oriente. 
À tarde, sugerimos uma visita opcional à imperial 
cidade de Toledo. 

4º Dia (Seg/Ter/Qua): MADRI – BURGOS – 
BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta 
cidade castelhana para admirar sua Catedral Góti-
ca, declarada “Patrimônio da Humanidade” pela 
UNESCO. Posteriormente, continuação da viagem 
através do País Basco até a fronteira francesa para 
chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia. Aloja-
mento.

5º Dia (Ter/Qua/Qui): BORDEAUX – VALE DO LOIRE 
– BLOIS – PARIS
Café da manhã e saída atravessando o Vale do Loire, 
região conhecida como o “Jardim da França”. Parada 
em Blois, onde haverá tempo livre para visitar opcio-
nalmente um dos castelos mais famosos da região 
e continuação para Paris. Alojamento. À noite, você 
vai poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e 
fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.

6º Dia (Qua/Qui/Sex): PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visi-
ta panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, onde 
passaremos ao longo de seu marcos mais importan-
tes, como a Place de la Concorde e a Bastilha - lugar 
simbólico da Revolução Francesa - seus bulevares, 
o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les Invalides, que 
abriga o túmulo de Napoleão, etc. Faremos uma 
parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde livre para 
fazer uma visita opcional ao Museu do Louvre, um dos 
museus mais importantes do mundo e, à noite, assis-
tir ao show do mundialmente famoso Moulin Rouge.

7º Dia (Qui/Sex/Sáb): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, não 
somente por sua impressionante arquitetura e seus 
belos jardins, mas também por ser um marco impor-
tante na história da França. Declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO em 1979.

8º Dia (Sex/Sáb/Dom): PARIS 
Café da manhã e FIM DA VIAGEM. 
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Cidade de início do circuito.

SÉRIE ECONÔMICA

HOTÉIS PREVISTOS
SAÍDAS SEXTAS

Noites Cidade Hotel

2 MADRI Florida Norte (Turístico)

1 BORDEAUX Alton (Turístico)

3 PARIS Kyriad Est St. Maurice ou similar (Turíst.)

SAÍDAS SÁBADOS

Noites Cidade Hotel

2 MADRI Florida Norte (Turístico)

1 BORDEAUX Alton (Turístico)

3 PARIS Suite Home Pantin (Turístico)

SAÍDAS DOMINGO

Noites Cidade Hotel

2 MADRI Florida Norte (Turístico)

1 BORDEAUX Alton (Turístico)

3 PARIS Campanile La Villette (Turístico)

Início
Fim

Duração

MADRI
PARIS
8 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa Temporada...................................... 850
Média temporada ..................................... 900
Alta temporada......................................... 1.030
Supl. quarto individual ............................. 360
Desconto Venda Antecipada ........................ 25

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Madri e Paris.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Cidade de fim do circuito.

BORDEAUX

VALE DO LOIRE

BURGOS

MADRI

PARIS

25$

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Em saídas imdicadas

* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Sextas, Sábados e Domingos

Abr 3 4 10 12 17 18 19 26
Mai 1 2 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 31
Jun 5 6 7 12 14 19 20 21 26 27 28
Jul 3 4 5 10 12 17 18 19 24 25 26 31
Ago 1 2 7 9 14 15 16 23 28 29 30
Set 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27
Out 2 3 4 9 11 16 17 25 30
Nov 1 7 13
Dez 4 13 18 26
Jan16 9 15 29 31
Fev16 6 26 28
Mar16 4 5 6 11 13 18 19 20 25 26 27
l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

	 	Salidas com guia falando português*.
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madri · toledo · paris  (Cód. Saídas Quintas 9 dias: 489-15/16; Saídas Sextas 9 dias: 606-15/16; Saídas Sábados 9 dias: 491-15/16)

1º Dia (Qui/Sex/Sáb): AMÉRICA – MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Madri. Noite a bordo.

2º Dia (Sex/Sáb/Dom): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Durante este dia, membros de 
nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre 
as atividades que você poderá realizar durante sua 
estadia em Madri. Alojamento. 

3º Dia (Sáb/Dom/Seg): MADRI – TOLEDO – MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, come-
çando pela Velha Madri, com sua típica atmosfera, 
até a Nova Madri, com seus modernos edifícios, 
passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, Plaza 
de Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, para 
terminar na régia Plaza de Oriente. À tarde excursão 
com guia local à monumental cidade de Toledo, 
Patrimônio da Humanidade desde 1987, conhecida 
como a “Cidade Imperial” por ter sido a sede prin-
cipal da corte de Carlos I e também como a “Cidade 
das Três Culturas” por ter sido habitada durante 
séculos por cristãos, judeus e muçulmanos. Retorno 
a Madri.

4º Dia (Dom/Seg/Ter): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar 
desfrutando da cidade ou fazer uma excursão aos 
arredores de Madri.

5º Dia (Seg/Ter/Qua): MADRI – BURGOS – 
BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta 
cidade castelhana para admirar sua Catedral Gótica, 
declarada “Patrimônio da Humanidade” pela UNES-

CO. Posteriormente, continuação da viagem através 
do País Basco até a fronteira francesa para chegar a 
Bordeaux, capital da Aquitânia. Alojamento.

6º Dia (Ter/Qua/Qui): BORDEAUX – VALE DO LOIRE 
– BLOIS – PARIS
Café da manhã e saída atravessando o Vale do Loire, 
região conhecida como o “Jardim da França”. Parada 
em Blois, onde haverá tempo livre para visitar opcio-
nalmente um dos castelos mais famosos da região 
e continuação para Paris. Alojamento. À noite, você 
vai poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e 
fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.

7º Dia (Qua/Qui/Sex): PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a Basti-
lha - lugar simbólico da Revolução Francesa - seus 
bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les 
Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, um dos museus mais importantes do mundo 
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge.

8º Dia (Qui/Sex/Sáb): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, 
não somente por sua impressionante arquitetura 
e seus belos jardins, mas também por ser um 
marco importante na história da França. Decla-
rado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO 
em 1979.

9º Dia (Sex/Sáb/Dom): PARIS
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.
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SÉRIE ECONÔMICA

HOTÉIS PREVISTOS
SAÍDAS QUINTAS

Noites Cidade Hotel

3 MADRI Florida Norte (Turístico)

1 BORDEAUX Alton (Turístico)

3 PARIS Kyriad Est St. Maurice ou similar (Turíst.)

SAÍDAS SEXTAS

Noites Cidade Hotel

3 MADRI Florida Norte (Turístico)

1 BORDEAUX Alton (Turístico)

3 PARIS Suite Home Pantin (Turístico)

SAÍDAS SÁBADOS

Noites Cidade Hotel

3 MADRI Florida Norte (Turístico)

1 BORDEAUX Alton (Turístico)

3 PARIS Campanile La Villette (Turístico)

Início
Fim

Duração

MADRI
PARIS
9 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa Temporada...................................... 940
Média temporada ..................................... 1.010
Alta temporada......................................... 1.120
Supl. quarto individual ............................. 420
Desconto Venda Antecipada ............................  28

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Madri, Toledo e Paris.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Quintas, Sextas e Sábados

Abr 2 3 9 11 16 17 18 25 30
Mai 1 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 30
Jun 4 5 6 11 13 18 19 20 25 26 27
Jul 2 3 4 9 11 16 17 18 23 24 25 30 31
Ago 1 6 8 13 14 15 22 27 28 29
Set 3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26
Out 1 2 3 8 10 15 16 24 29 31
Nov 6 12 14
Dez 3 12 17 25
Jan16 8 14 28 30
Fev16 5 25 27
Mar16 3 4 5 10 12 17 18 19 24 25 26
l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

	 	Salidas com guia falando português*.

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

BORDEAUX

VALE DO LOIRE

BURGOS

MADRI
TOLEDO

PARIS

28$

* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Em saídas imdicadas



56

E
U
R
O
P
A

FR
A

N
Ç

A
 -

 E
SP

A
N

H
A

paris · barcelona · madri  (Cód. 574-15)

1º Dia (Sábado): AMÉRICA – PARIS
Saída de seu país de origem com destino a Paris. 
Noite a bordo.

2º Dia (Domingo): PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e trasla-
do ao hotel. À noite, você vai poder visitar opcional-
mente “Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro 
ao longo do Sena. Alojamento.

3º Dia (Segunda): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a Basti-
lha - lugar simbólico da Revolução Francesa - seus 
bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les 
Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, um dos museus mais importantes do mundo 
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge.

4º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, não 
somente por sua impressionante arquitetura e seus 
belos jardins, mas também por ser um marco impor-
tante na história da França. Declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO em 1979.

5º Dia (Quarta): PARIS – LIMOGES – TOULOUSE
Café da manhã e saída para o sul da França. 
Atravessando a região de Limousin, chegaremos 
a Limoges, célebre por suas fábricas de porcela-
na. Teremos tempo livre nessa cidade, que conta 
com muitos monumentos e edifícios: a Catedral 
de Saint-Etienne (Sto. Estêvão), o Anfiteatro galo-
-romano, a Estação dos Beneditinos, o Mercado 
Central. Através deles, a história se faz presente em 

cada esquina. Na hora marcada, seguiremos para 
Toulouse. Alojamento. 

6º Dia (Quinta): TOULOUSE – BARCELONA
Café da manhã e saída para o centro de Toulouse, 
onde teremos tempo livre para descobrir esta bela 
e animada cidade, também conhecida como a “Ville 
Rose” pelo encanto de suas vistosas fachadas em 
tons rosados, e desfrutar da serenidade do cais 
do rio Garonne e das margens do Canal du Midi 
(declarado “Patrimônio Mundial da Humanidade”). 
Na hora marcada, saída para Narbonne e para 
a fronteira espanhola, para chegar a Barcelona. 
Alojamento.

7º Dia (Sexta): BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua inteira 
disposição para desfrutar desta cosmopolita cidade 
ou fazer uma excursão nas redondezas. Recomen-
damos uma excursão opcional à imponente monta-
nha de Montserrat. Passando por bonitas cidades 
de província, chega-se ao marco incomparável da 
montanha de Montserrat, que se eleva, majestosa, 
a uma altura de 1.235 metros. Visita à sua Basílica 
Real, onde se encontra a Virgem Moreneta, escul-
tura românica do século XII e retorno a Barcelona, 
aproximadamente às 14h30 (possibilidade de subir a 
montanha em trem de cremalheira).
 
8º Dia (Sábado): BARCELONA – ZARAGOZA – 
MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita pano-
râmica com guia local a esta magnífica cida  de, 
que tem sido palco de vários eventos mundiais que 
contribuiram para configurá-la e dar a projeção 
internacional que hoje ela desfruta. Percorreremos 
os lugares mais típicos e originais. Faremos uma 
pausa para fotos na Sagrada Família, obra-prima 
de Gaudí. Subiremos também a Montanha Mon-
tjuic, sede protagonista da Exposição Internacional 
de 1929 e também dos Jogos Olímpicos de Verão 
de 1992. Ao finalizar a panorâmica, saída para 
Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, padroeira da hispanidade 
e percorrer seu centro antigo. Na parte da tarde, 
continuação para Madri. Alojamento.

9º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monu-
mentos e os contrastes que a capital da Espanha 
oferece, percorrendo seus lugares mais importan-
tes, começando pela Velha Madri, com sua típica 
atmosfera, até a Nova Madri, com seus modernos 
edifícios, passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, 
Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran 
Via, para terminar na régia Plaza de Oriente. À tarde 
sugerimos uma excursão opcional à imperial cidade 
de Toledo. 

10º Dia (Segunda): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar 
desfrutando da cidade ou fazer uma excursão aos 
arredores de Madri.

11º Dia (Terça): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.

SÉ
R

IE
 E

C
O

N
Ô

M
IC

A

Início
Fim

Duração

PARIS
MADRI
11 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada .................................... 1.210
Alta temporada........................................ 1.280
Supl. quarto individual ............................ 520

Desconto Venda Antecipada ......................  36

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Paris, Barcelona e Madri.
•  Taxas de Estadia Turística em Barcelona.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

DATAS DE SAíDA DA AMÉRICA
Mai 23 Ago 1 15
Jun 20 Set 12 26
Jul 18 Out 10

l Média temporada l Alta temporada

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 PARIS Kyriad Porte D'Ivry (Turíst.)
1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turíst.)
2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turíst.)
3 MADRI Puerta de Toledo (Turíst.)

TOULOUSE

LIMOgES

zARAgOzA

MADRI

bARCELONA

PARIS

SÉRIE ECONÔMICA

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

36$
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* No trecho Paris – Madri não garantimos guias falando 
Português.
* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser 
realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com 
conhecimentos de Português.

Cidade de início do circuito: Paris Cidade de início do circuito: ParisCidade de início do circuito: Paris

ASTORgA

LUgO

gIjóN

OVIEDO
COVADONgA

SANTILLANA

SANTANDER
bILbAO

zARAgOzA

CASTRO 
URDIALES

CUDILLERO

MADRI

extensão portugal 
(Cód. 689PL-15) e (Cód. 689PM-15)
PARIS-BARCELONA-MADRI-PORTUGAL

extensão andaluzia (Cód. 575-15)
PARIS-BARCELONA-MADRI-ANDALUZIA  

extensão norte da espanha 
e madri (Cód. 619-15)
PARIS-BARCELONA-NORTE DE ESPANHA E MADRI

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Início
Fim

Duração

PARIS
LISBOA OU 

MADRI
13 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Média temporada ............................. 1.370
Alta temporada................................. 1.440
Supl. quarto individual ..................... 610
Desconto Venda Antecipada ............. 41

Início
Fim

Duração

PARIS
MADRI
16 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada ............................. 2.010
Alta temporada................................. 2.110
Supl. quarto individual ..................... 870
Desconto Venda Antecipada ............. 60

Início
Fim

Duração

PARIS
MADRI
14 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada ............................. 1.570
Alta temporada................................. 1.660
Supl. quarto individual ..................... 690
Desconto Venda Antecipada ............. 47

O PREÇO INCLUI
Os serviços detalhados no circuito PARIS-
BARCELONA-MADRI pág. anterior. (exceto visita em 
Madri).
Extensão a PORTUGAL e também:
•  Visitas com guia local em Salamanca, Lisboa e 

Cáceres.
•  Serviço de carregadores incluso em Salamanca, 

Fátima e Lisboa.

O PREÇO INCLUI
Os serviços detalhados no circuito PARIS-BARCELONA-
MADRI pág. anterior.
Extensão a ANDALUZIA e também:
•  Visita com guia local em Toledo, Córdoba, Sevilha e 

Alhambra de Granada. Circuito panorâmico em Cádiz. 
•  Visita a uma famosa adega em Jerez, com degustação 

de seus vinhos.
•  Um jantar na Costa del Sol.
•  Visita a uma famosa adega na região de La Mancha, 

com degustação e almoço típico inclusos.
•  Inclui serviço de carregadores em Sevilha, 

Costa del Sol e Granada.

O PREÇO INCLUI
Os serviços detalhados no circuito PARIS-
BARCELONA-MADRI pág. anterior.
Extensão a NORTE DE ESPANHA-MADRI e também:
•  Circuito panorâmico em San Sebastián, Bilbao e 

Gijón.
•  Serviço de carregadores incluso em San 

Sebastián, Santander, Oviedo e Lugo.

HOTÉIS PREVISTOS
Os citados no circuito PARIS-BARCELONA-MADRI 
pág. anterior, até Barcelona (1 noite)

Noites e hotéis extensão PORTUGAL:

Noites Cidade Hotel

1 MADRI Puerta de ToledoHHH

1 SALAMANCA Gran Hotel CoronaHHHH

1 FÁTIMA São JoséHHH

2 ou 3 LISBOA RomaHHH

1 MADRI Puerta de ToledoHHH

HOTÉIS PREVISTOS
Os citados no circuito PARIS-BARCELONA-MADRI 
pág. anterior, até Madri (3 noites)

Noites e hotéis extensão ANDALUZIA:

Noites Cidade Hotel
2 SEVILHA Don PacoHHH

1 COSTA DEL 
SOL Las PirámidesHHHH

1 GRANADA AlixaresHHHH

1 MADRI Puerta de ToledoHHH

HOTÉIS PREVISTOS
Os citados no circuito PARIS-BARCELONA-MADRI 
pág. anterior, até Barcelona (2 noites)

Noites e hotéis extensão NORTE DE ESPANHA E 
PORTUGAL:

Noites Cidade Hotel

1 SAN 
SEBASTIÁN Mercure Monte IgueldoHHHH

1 SANTANDER SantemarHHHH

1 OVIEDO Tryp OviedoHHHH

1 LUGO Méndez NúñezHHHH

2 MADRI Catalonia Gran VíaHHHH

TOLEDO

CóRDObA
SEVILHA

gRANADA
COSTA DEL SOL

gIbRALTARCáDIz

LA MANCHA

MADRI

áVILASALAMANCA
CIUDAD RODRIgO

COIMbRA

FáTIMA

LISbOA

óbIDOS CáCERES
MADRI

bARCELONA bARCELONA

zARAgOzA

bARCELONA

SAINDO DE PARIS SAINDO DE PARIS

SAINDO DE PARIS

Cidades de fim do circuito. Cidades de fim do circuito.Cidades de fim do circuito.

SÉRIE ECONÔMICA SÉRIE ECONÔMICA SÉRIE ECONÔMICA

41$ 47$ 60$

1º ao 6º Dia: Mesmo itinerário do circuito PARIS-
BARCELONA-MADRI (Pág. anterior) 

7º Dia (Sexta): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI

8º Dia (Sábado): MADRI – ÁVILA – SALAMANCA

9º Dia (Domingo): SALAMANCA – C. RODRIGO – 
COIMBRA – FÁTIMA

10º Dia (Segunda): FÁTIMA – ÓBIDOS – LISBOA

11º Dia (Terça): LISBOA

12º Dia (Quarta): LISBOA ou LISBOA – CÁCERES 
– MADRI

13º Dia (Quinta): LISBOA ou MADRI – Café da 
manhã e fim de viagem.

Itinerário resumido, ver mais detalhes na página 26 - Salamanca e Portugal

1º ao 9º Dia: Mesmo itinerário do circuito PARIS-
BARCELONA-MADRI (Pág. anterior) 

10º Dia (Segunda) – MADRI – TOLEDO – MADRI

11º Dia (Terça): MADRI – CÓRDOBA – SEVILHA

12º Dia (Quarta): SEVILHA

13º Dia (Quinta): SEVILHA – CÁDIZ – JEREZ – LA 
LÍNEA (GIBRALTAR*) – COSTA DEL SOL

14º Dia (Sexta): COSTA DEL SOL – GRANADA 

15º Dia (Sábado): GRANADA – LA MANCHA – 
MADRI

16º Dia (Domingo): MADRI – Café da manhã e fim 
de viagem.

Itinerário resumido, ver mais detalhes na página 23 - Andaluzia-C. Sol

(*) Verifique  se  há  necessidade  de  visto  para  entrar em gibraltar (Reino Unido)

1º ao 7º Dia: Mesmo itinerário do circuito PARIS-
BARCELONA-MADRI (Pág. anterior) 

8º Dia (Sábado): BARCELONA – ZARAGOZA – SAN 
SEBASTIÁN

9º Dia (Domingo): SAN SEBASTIÁN – BILBAO – 
CASTRO URDIALES – SANTANDER

10º Dia (Segunda): SANTANDER – SANTILLANA 
COVADONGA – OVIEDO

11º Dia (Terça): OVIEDO – GIJÓN – CUDILLERO – LUGO 

12º Dia (Quarta): LUGO – ASTORGA – MADRI

13º Dia (Quinta): MADRI – Visita panorâmica.

14º Dia (Sexta): MADRI – Café da manhã e fim de 
viagem.

Itinerário resumido, ver mais detalhes na página 36 - Cantábrico

SAN SEbASTIáN

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Saídas: 23 May; 18 jul;  

1 e 15 Ago; 12 e 26 Sep. e 10 Out.
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madri · londres  (Cód. 423-15/16)

madri · londres · paris  (Cód. 382-15/16)

triângulo europeu  (Cód. 560-15)

1º Dia: (Sábado): AMÉRICA – MADRI
Saída de seu país de origem com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Durante este dia, membros de 
nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre 
as atividades que você poderá realizar durante sua 
estadia em Madri. Alojamento. 

3º Dia (Segunda): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da 
manhã, visita panorâmica com guia local que nos 
permitirá conhecer um pouco sobre a história, 
os monumentos e os contrastes que a capital da 
Espanha oferece, percorrendo seus lugares mais 
importantes, começando pela Velha Madri, com 
sua típica atmosfera, até a Nova Madri, com seus 
modernos edifícios, passando pelo Estádio Santiago 
Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, 
e pela Gran Via, para terminar na régia Plaza de 
Oriente. À tarde, sugerimos uma visita opcional à 
imperial cidade de Toledo. 

4º Dia (Terça): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta 
cidade castelhana para admirar sua Catedral 
Gótica, declarada “Patrimônio da Humanidade” pela 
UNESCO. Posteriormente, continuação da viagem 
através do País Basco até a fronteira francesa 
para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia. 
Alojamento.

5º Dia (Quarta): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
AMBOISE – ROUEN
Café da manhã e saída para atravessar o Vale do 
Loire, região conhecida como o “Jardim da França”. 
Chegaremos a Amboise, onde haverá tempo livre 
para visitar opcionalmente seu magnífico castelo, 
classificado como Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, que além ter sido a residência predileta 
de muitos reis da França, também abriga o túmulo 
de Leonardo da Vinci. Continuação para Rouen, 
batizada por Victor Hugo como “A Cidade dos 
Cem Campanários”, também conhecida como a 
“Atenas do Gótico” por suas muitas e importantes 
construções religiosas e civis de estilo gótico. Nesta 
cidade foi julgada e queimada a heroína francesa, 
santa Joana d’Arc. Alojamento.

6º Dia (Quinta): ROUEN – CALAIS – FERRY – DOVER 
– LONDRES
Café da manhã e saída para Calais para embarcar 
no ferry que, num agradável passeio, nos levará 
a Dover, em território inglês. Desembarque e 
continuação de nossa viagem para chegar a 
Londres. Alojamento. Possibilidade de fazer uma 
excursão opcional a Londres, à City e visita a um 
típico “English Pub”.  

7º Dia (Sexta): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local à capital do Reino 
Unido. Com mais de 2 mil anos de história, sua 
popularidade pode ser atribuída à riqueza de sua 
cultura e à presença de inúmeros edifícios históricos, 
museus e monumentos importantes. Passaremos 
pelos lugares mais representativos, como as Casas 
do Parlamento e o Big Ben, a Abadia de Westminster, 
Praça de Trafalgar, Palácio de Buckingham, Royal 
Albert Hall, Picadilly Circus e bairro de Knightsbridge. 
Tarde livre para continuar desfrutando de uma das 
capitais mais animadas do mundo ou aproveitar para 
garimpar achados e fazer ótimas compras.

8º Dia (Sábado): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual poderemos fazer uma excursão opcional a 
Oxford e Windsor. Oxford é a cidade universitária 
mais famosa do mundo. Nesta bela cidade, 
conheceremos o interior de uma de suas 
prestigiosas faculdades. A seguir, nos dirigiremos 
a Windsor atravessando o vale do Tâmisa, onde 
poderemos apreciar cidadezinhas típicas do interior 
da Inglaterra, como a adorável Henley-on-Thames, 
onde se celebra a famosa Regata Real. Chegada 
a Windsor, tempo livre e posteriormente, visita ao 
famoso Castelo (entrada inclusa), residência oficial 
da Família Real há vários séculos, o que faz dele 
o maior e mais antigo castelo habitado do mundo, 
guardião de 900 anos da história britânica. Na parte 
da tarde, retorno a Londres. 

9º Dia (Domingo): LONDRES (Fim da Viagem) ou 
LONDRES – FOLKESTONE – EUROTÚNEL – CALAIS 
– PARIS
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os 
participantes com circuito terminando em Londres.
Para os demais participantes, café da manhã e saída 
para Folkestone pelo Eurotúnel, passando por debai-
xo do Canal da Mancha, e seguir viagem até Paris. 
Alojamento. À noite, você vai poder visitar opcional-
mente “Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro 
ao longo do Sena. 

10º Dia (Segunda): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visi-
ta panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, onde 
passaremos ao longo de seu marcos mais importan-
tes, como a Place de la Concorde e a Bastilha - lugar 
simbólico da Revolução Francesa - seus bulevares, 
o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les Invalides, que 
abriga o túmulo de Napoleão, etc. Faremos uma 
parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde livre para 
fazer uma visita opcional ao Museu do Louvre, um dos 
museus mais importantes do mundo e, à noite, assis-
tir ao show do mundialmente famoso Moulin Rouge. 

11º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 MADRI Puerta de Toledo (Turístico)

1 BORDEAUX Alton (Turístico)

1 ROUEN Rouen St. Sever (Turístico)

3 LONDRES Royal National (Turístico)

3 PARIS Kyriad Porte D’Ivry (Turís-
tico)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turís-
tico)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turístico)

1 MADRI Puerta de Toledo (Turís-
tico)

O PREÇO INCLUI

•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 
médicas até 60.000€.

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Madri, Londres e Paris. 
•  Travessia do Canal da Mancha: de ferry Calais-Dover 

e pelo Eurotúnel: Folkestone-Calais.
•  Taxas de Estadia Turística em Barcelona

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Início
Fim

Duração

MADRI
LONDRES

9 dias

MADRI
PARIS
12 dias

MADRI
MADRI
16 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa Temporada... 920 1.220 -
Média temporada .. 940 1.260 1.720
Alta temporada...... 1.020 1.370 1.900
Supl. quarto individ. .. 430 640 850
Desc. Venda Antecipada 27 36 51

MADRI
LONDRES

MADRI 
LONDRES 

PARIS
TRIÂNGULO 
EUROPEU

l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

	 	Salidas com guia falando português*.

DATAS DE SAíDA DA AMÉRICA

Abr 11 25
Mai 2 9 16 23 30 Mai 16
Jun 6 13 20 27 Jun 13
Jul 4 11 18 25 Jul 11 25
Ago 1 8 22 29 Ago 8 22
Set 5 12 19 26 Set 5 19

MADRI
LONDRES

MADRI
PARIS

MADRI
MADRI
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No trecho Paris – Madri não garantimos guias falando Português.
* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

Out 3 10 31 Out 3
Dez 5 19
Jan16 2
Fev16 13 27
Mar16 5 12 19 26

Cidades de início e/ou fim do circuito.

BORDEAUX

TOULOUSE

LIMOgES

BARCELONA

zARAgOzA
BURgOS

ROUEN

VALE DO LOIRE

LONDRES

PARIS

MADRI

SÉRIE ECONÔMICA

51$

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Em saídas imdicadas
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Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, não 
somente por sua impressionante arquitetura e seus 
belos jardins, mas também por ser um marco impor-
tante na história da França. Declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO em 1979.

12º Dia (Quarta): PARIS – LIMOGES – TOULOUSE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em Paris.
Café da manhã e saída para o sul da França. Atraves-
sando a região de Limousin, chegaremos a Limoges, 
célebre por suas fábricas de porcelana. Teremos tempo 
livre nessa cidade, que conta com muitos monumentos 
e edifícios: a Catedral de Saint-Etienne (Sto. Estêvão), 
o Anfiteatro galo-romano, a Estação dos Beneditinos, 
o Mercado Central. Através deles, a história se faz pre-
sente em cada esquina. Na hora marcada, seguiremos 
para Toulouse. Alojamento.

13º Dia (Quinta): TOULOUSE – BARCELONA 
Café da manhã e saída para o centro de Toulouse, 
onde teremos tempo livre para descobrir esta bela 
e animada cidade, também conhecida como a “Ville 
Rose” pelo encanto de suas vistosas fachadas em 
tons rosados, e desfrutar da serenidade do cais do 
rio Garonne e das margens do Canal du Midi (decla-
rado “Patrimônio Mundial da Humanidade”). Na hora 
marcada, saída para Narbonne e para a fronteira 
espanhola, para chegar a Barcelona. Alojamento.

14º Dia (Sexta): BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua inteira 
disposição para desfrutar desta cosmopolita cidade 
ou fazer uma excursão nas redondezas. Recomenda-
mos uma excursão opcional à imponente montanha de 
Montserrat. Passando por bonitas cidades de província, 
chega-se ao marco incomparável da montanha de Mont-
serrat, que se eleva, majestosa, a uma altura de 1.235 
metros. Visita à sua Basílica Real, onde se encontra a 
Virgem Moreneta, escultura românica do século XII e 
retorno a Barcelona, aproximadamente às 14h30 (possi-
bilidade de subir a montanha em trem de cremalheira).

15º Dia (Sábado): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmi-
ca com guia local a esta magnífica cidade, que tem 
sido palco de vários eventos mundiais que contribui-
ram para configurá-la e dar a projeção internacional 
que hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares 
mais típicos e originais. Faremos uma pausa para 
fotos na Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subi-
remos também a Montanha Montjuic, sede protago-
nista da Exposição Internacional de 1929 e também 
dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar a 
panorâmica, saída para Zaragoza. Tempo livre para 
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padro-
eira da hispanidade e percorrer seu centro antigo. Na 
parte da tarde, continuação para Madri. Alojamento.

Dia 16 º: (Domingo): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em Madri.

rotativo triângulo europeu 
(Cód. 16 dias: 568PL-15) (Cód. 17 dias: 568PP-15)

rotativo triângulo europeu 
(Cód. 14 dias: 568LM-15) (Cód. 17 dias: 568LL-15)

1º Dia (Sábado): AMÉRICA - PARIS
Saída de seu país de origem com destino a Paris. 
Noite a bordo. 
2º Dia (Domingo): PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e tras-
lado ao hotel. Alojamento.  
3º Dia (Segunda): PARIS 
4º Dia (Terça): PARIS
5º Dia (Quarta): PARIS – LIMOGES – TOULOUSE
6º Dia (Quinta): TOULOUSE – BARCELONA 
7º Dia (Sexta): BARCELONA
8º Dia (Sábado): BARCELONA – Trajeto panorâmico
 - ZARAGOZA – MADRI
9º Dia (Domingo): MADRI – Trajeto panorâmico
10º Dia (Segunda): MADRI
11º Dia (Terça): MADRI BURGOS – BORDEAUX
12º Dia: (Quarta): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
AMBOISE – ROUEN
13º Dia (Quinta): ROUEN – CALAIS – FERRY – 
DOVER – LONDRES
14º Dia (Sexta): LONDRES
15º Dia (Sábado): LONDRES
16º Dia (Domingo): LONDRES – FOLKESTONE – 
EUROTÚNEL – CALAIS – PARIS
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os 
participantes com circuito terminando em Londres.
17º Dia (Segunda): PARIS
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os partici-
pantes com circuito terminando em Paris.

1º Dia (Quarta): AMÉRICA - LONDRES
Saída de seu país de origem com destino a Londres. 
Noite a bordo.  
2º Dia (Quinta): LONDRES
Chegada ao aeroporto de Londres. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento.  
3º Dia (Sexta): LONDRES
4º Dia (Sábado): LONDRES
5º Dia (Domingo): LONDRES – FOLKESTONE – 
EUROTÚNEL – CALAIS – PARIS
6º Dia (Segunda): PARIS 
7º Dia (Terça): PARIS
8º Dia (Quarta): PARIS – LIMOGES – TOULOUSE
9º Dia (Quinta): TOULOUSE – BARCELONA
10º Dia (Sexta): BARCELONA
11º Dia (Sábado): BARCELONA – Trajeto panorâmico
 – ZARAGOZA – MADRI
12º Dia: (Domingo): MADRI – Trajeto panorâmico
13º Dia (Segunda): MADRI 
14º Dia (Terça): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os 
participantes com circuito terminando em Madri.
15º Dia (Quarta): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
AMBOISE – ROUEN
16º Dia (Quinta): ROUEN – CALAIS – Ferry DOVER 
– LONDRES
17º Dia (Sexta): LONDRES
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os partici-
pantes com circuito terminando em Londres.

DATAS DE SAíDA DA áMERICA
Mai 23 Ago 1 15
Jun 20 Set 12 26
Jul 18
l Média temporada l Alta temporada

DATAS DE SAíDA DA áMERICA
Mai 20 Ago 12
Jun 17 Set 9 23
Jul 15 29 Out 7(*)

l Média temporada l Alta temporada
(*) Só a versão Londres/Madri é operativa.

Início
Fim

Duração

LONDRES
MADRI
14 dias

LONDRES
LONDRES

17 dias
Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada ............... 1.520 1.900
Alta temporada................... 1.710 2.120
Supl. quarto individual ....... 750 930
Desconto Venda Antecipada... 45 57

Início
Fim

Duração

PARIS
LONDRES

16 dias

PARIS
PARIS
17 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada ............... 1.820 1.920
Alta temporada................... 1.970 2.130
Supl. quarto individual ....... 850 850
Desconto Venda Antecipada... 54 54

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREASO PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 PARIS Kyriad Porte D’Ivry (Turís-
tico)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turís-
tico)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turís-
tico)

3 MADRI Puerta de Toledo (Turís-
tico)

1 BORDEAUX Alton (Turístico)

1 ROUEN Rouen St. Sever (Turístico)

3 LONDRES Royal National (Turístico)

1 PARIS Kyriad Porte D’Ivry (Turís-
tico)

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 LONDRES Royal National (Turístico)

3 PARIS Kyriad Porte D'ivry (Turís-
tico)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turís-
tico)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turístico)

3 MADRI Puerta de Toledo (Turístico)

1 BORDEAUX Alton (Turístico)

1 ROUEN Rouen St Sever (Turístico)

1 LONDRES Royal National (Turístico)

SÉR
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SÉRIE ECONÔMICA SÉRIE ECONÔMICA
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1º Dia (Sábado): AMÉRICA – MADRI
Saída de seu país de origem com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistên-
cia e traslado ao hotel. Durante este dia, membros 
de nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre as 
atividades que você poderá realizar durante sua esta-
dia em Madri. Alojamento.

3º Dia (Segunda): MADRI – TOLEDO – MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, per-
correndo seus lugares mais importantes, começando 
pela Velha Madri, com sua atmosfera típica, até a 
Nova Madri, com seus modernos edifícios, passando 
pelo Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles, 
símbolo da cidade, e pela Gran Via, para terminar na 
régia Plaza de Oriente. À tarde excursão com guia 
local à monumental cidade de Toledo, Patrimônio da 
Humanidade desde 1987, conhecida como a “Cidade 
Imperial” por ter sido a sede principal da corte de 
Carlos I e também como a “Cidade das Três Culturas” 
por ter sido habitada durante séculos por cristãos, 
judeus e muçulmanos. Retorno a Madri.

4º Dia (Terça): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta 
cidade castelhana para admirar sua Catedral 
Gótica, declarada “Patrimônio da Humanidade” pela 
UNESCO. Posteriormente, continuação da viagem 
através do País Basco até a fronteira francesa para 
chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia. Alojamento.

5º Dia (Quarta): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
AMBOISE – ROUEN
Café da manhã e saída para atravessar o Vale do 
Loire, região conhecida como o “Jardim da França”. 
Chegaremos a Amboise, onde visitaremos seu 
magnífico castelo, classificado como Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, que além ter sido 
a residência predileta de muitos reis da França, 
também abriga o túmulo de Leonardo da Vinci. 
Continuação para Rouen, batizada por Victor Hugo 
como “A Cidade dos Cem Campanários”, também 
conhecida como a “Atenas do Gótico” por suas 
muitas e importantes construções religiosas e civis 
de estilo gótico. Nesta cidade foi julgada e queimada 
a heroína francesa, santa Joana d’Arc. Alojamento.

6º Dia (Quinta): ROUEN – CALAIS – FERRY – DOVER 
– LONDRES
Café da manhã e saída para Calais para embarcar no 
ferry que, num agradável passeio, nos levará a Dover, 
em território inglês. Desembarque e continuação de 
nossa viagem para chegar a Londres. Alojamento. 
Possibilidade de fazer uma excursão opcional a 
Londres, à City e visita a um típico “English Pub”. 

7º Dia (Sexta): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local à capital do Reino 
Unido. Com mais de 2 mil anos de história, sua 
popularidade pode ser atribuída à riqueza de sua 
cultura e à presença de inúmeros edifícios históricos, 
museus e monumentos importantes. Passaremos 
pelos lugares mais representativos, como as Casas 
do Parlamento e o Big Ben, a Abadia de Westminster, 
Praça de Trafalgar, Palácio de Buckingham, Royal 
Albert Hall, Picadilly Circus e bairro de Knightsbridge. 
Tarde livre para continuar desfrutando de uma das 
capitais mais animadas do mundo ou aproveitar para 
garimpar achados e fazer ótimas compras.

8º Dia (Sábado): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
poderemos fazer uma excursão opcional a Oxford e 

Windsor. Oxford é a cidade universitária mais famosa 
do mundo. Nesta bela cidade, conheceremos o inte-
rior de uma de suas prestigiosas faculdades. A seguir, 
nos dirigiremos a Windsor atravessando o vale do 
Tâmisa, onde poderemos apreciar cidadezinhas típi-
cas do interior da Inglaterra, como a adorável Henley-
-on-Thames, onde se celebra a famosa Regata Real. 
Chegada a Windsor, tempo livre e posteriormente, 
visita ao famoso Castelo (entrada inclusa), residência 
oficial da Família Real há vários séculos, o que faz 
dele o maior e mais antigo castelo habitado do mundo, 
guardião de 900 anos da história britânica. Na parte da 
tarde, retorno a Londres. 

9º Dia (Domingo): LONDRES – FOLKESTONE – 
EUROTÚNEL – CALAIS – PARIS
Café da manhã e saída para Folkestone pelo Eurotúnel, 
passando por debaixo do Canal da Mancha, e seguir 
viagem até Paris. Alojamento. À noite, você vai poder 
visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um 
bonito cruzeiro ao longo do Sena. 

10º Dia (Segunda): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, onde 
passaremos ao longo de seu marcos mais importantes, 
como a Place de la Concorde e a Bastilha - lugar 
simbólico da Revolução Francesa - seus bulevares, 
o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les Invalides, que 
abriga o túmulo de Napoleão, etc. Faremos uma parada 
para fotos na Torre Eiffel. Tarde livre para fazer uma 
visita opcional ao Museu do Louvre, um dos museus 
mais importantes do mundo e, à noite, assistir ao show 
do mundialmente famoso Moulin Rouge. 

11º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, 
não somente por sua impressionante arquitetura 
e seus belos jardins, mas também por ser um 
marco importante na história da França. Declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1979.

12º Dia (Quarta): PARIS – BRUGES – AMSTERDÃ
Café da manhã e FIM DA VIAGEM. para os participan-
tes com circuito terminando em PARIS.
Café da manhã e saída para Bruges. Tempo livre para 
descobrir uma das cidades mais encantadoras da 
Europa. A beleza de suas casas e o charme de seus 
canais e seus velhos edifícios fazem dela uma cidade 
inigualável para os amantes da beleza e da arte. Esta 
antiga cidade é Patrimônio Mundial da UNESCO desde 
o ano 2000. Continuação de nossa viagem para chegar 
a Amsterdã. Alojamento. 

13º Dia (Quinta): AMSTERDÃ
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local a uma das cida-
des mais belas e românticas da Europa, também 
conhecida como a “Veneza do Norte”, salpicada de 
casas coloridas, canais e pontes, numa combinação 
ímpar de beleza e cultura. Berço de grandes gênios 
da pintura, como Rembrandt e Van Gogh. Faremos 
uma parada no famoso mercado flutuante de flores, 
um dos principais pontos turísticos de Amsterdã. No 
final do passeio, visitaremos um centro de lapidação 
de diamantes. Tarde livre durante a qual poderemos 
fazer uma excursão opcional a Marken e Volendam, 
pequenas vilas de pescadores que conservam todo o 
seu típico encanto.

14º Dia (Sexta): AMSTERDÃ
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar 
desfrutando desta cidade singular.

15º Dia (Sábado): AMSTERDÃ
Café da manhã e Fim DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em AMSTERDÃ. 
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O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviço de 

carregadores incluso. 
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em 

Madri, Toledo, Londres e Paris.                                                                                                                                        
Entrada inclusa ao Castelo de Amboise.

•  Travessia do Canal da Mancha: de ferry Calais-Dover 
e pelo Eurotúnel: Folkestone-Calais.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

três
capitais

mad- lon-
-par-ams

Início
Fim

Duração

madri
paris
12 dias

madri
amsterdã

15 dias
Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Alta temporada.............. 1.770 2.270
Supl. quarto individual .. 950 1.130
Desc. Venda Antecipada... 53 68

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 MADRI Catalonia Gran VíaHHHH

1 BORDEAUX Mercure Meriadeck HHHH

1 ROUEN Suite Novotel HHHsup. 

3 LONDRES Thistle Euston HHHH

3 PARIS Kyriad Paris Ouest  
Puteaux HHHH ou similar 

3 AMSTERDÃ Blue Tower HHHH

três capitais  (Cód. 12 dias: 436-15) 
madri · londres · paris · amsterdã  (Cód. 15 dias: 481-15)

DATAS DE SAÍDA DA AmÉRICA
Mai 16  Set 12  
Jun 13     Out 3
Jul 4       
l Alta temporada

Cidades de início e/ou fim do circuito.

LONDRES

TOLEDO

BORDEAUX

VALE DO LOIRE

AmSTERDÃ

BURGOS

mADRI

PARISROUEN

BRUGES

SÉRIE CLÁSSICA

68$
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1º Dia (Sábado): AMÉRICA – MADRI
Saída de seu país de origem com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistên-
cia e traslado ao hotel. Durante este dia, membros 
de nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre as 
atividades que você poderá realizar durante sua esta-
dia em Madri. Alojamento.

3º Dia (Segunda): MADRI – TOLEDO – MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, per-
correndo seus lugares mais importantes, começando 
pela Velha Madri, com sua atmosfera típica, até a 
Nova Madri, com seus modernos edifícios, passando 
pelo Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles, 
símbolo da cidade, e pela Gran Via, para terminar na 
régia Plaza de Oriente. À tarde excursão com guia 
local à monumental cidade de Toledo, Patrimônio da 
Humanidade desde 1987, conhecida como a “Cidade 
Imperial” por ter sido a sede principal da corte de 
Carlos I e também como a “Cidade das Três Culturas” 
por ter sido habitada durante séculos por cristãos, 
judeus e muçulmanos. Retorno a Madri.

4º Dia (Terça): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta 
cidade castelhana para admirar sua Catedral Gótica, 
declarada “Patrimônio da Humanidade” pela UNES-
CO. Posteriormente, continuação da viagem através 
do País Basco até a fronteira francesa para chegar a 
Bordeaux, capital da Aquitânia. Alojamento.

5º Dia (Quarta): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
AMBOISE – ROUEN
Café da manhã e saída para atravessar o Vale do Loire, 
região conhecida como o “Jardim da França”. Chega-
remos a Amboise, onde visitaremos seu magnífico 
castelo, classificado como Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO, que além ter sido a residência predileta 
de muitos reis da França, também abriga o túmulo de 
Leonardo da Vinci. Continuação para Rouen, batizada 
por Victor Hugo como “A Cidade dos Cem Campaná-
rios”, também conhecida como a “Atenas do Gótico” 
por suas muitas e importantes construções religio-
sas e civis de estilo gótico. Nesta cidade foi julgada 
e queimada a heroína francesa, santa Joana d’Arc. 
Alojamento.

6º Dia (Quinta): ROUEN – CALAIS – FERRY – DOVER 
– LONDRES
Café da manhã e saída para Calais para embarcar no 
ferry que, num agradável passeio, nos levará a Dover, 
em território inglês. Desembarque e continuação de 
nossa viagem para chegar a Londres. Alojamento. 
Possibilidade de fazer uma excursão opcional a Lon-
dres, à City e visita a um típico “English Pub”. 

7º Dia (Sexta): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local à capital do 
Reino Unido. Com mais de 2 mil anos de história, 
sua popularidade pode ser atribuída à riqueza de 
sua cultura e à presença de inúmeros edifícios 
históricos, museus e monumentos importantes. 
Passaremos pelos lugares mais representativos, 
como as Casas do Parlamento e o Big Ben, a Aba-
dia de Westminster, Praça de Trafalgar, Palácio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus e 
bairro de Knightsbridge. Tarde livre para continuar 
desfrutando de uma das capitais mais animadas do 
mundo ou aproveitar para garimpar achados e fazer 
ótimas compras.

8º Dia (Sábado): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
poderemos fazer uma excursão opcional a Oxford e 
Windsor. Oxford é a cidade universitária mais famosa do 
mundo. Nesta bela cidade, conheceremos o interior de 
uma de suas prestigiosas faculdades. A seguir, nos diri-
giremos a Windsor atravessando o vale do Tâmisa, onde 
poderemos apreciar cidadezinhas típicas do interior da 
Inglaterra, como a adorável Henley-on-Thames, onde 
se celebra a famosa Regata Real. Chegada a Windsor, 
tempo livre e posteriormente, visita ao famoso Castelo 
(entrada inclusa), residência oficial da Família Real há 
vários séculos, o que faz dele o maior e mais antigo cas-
telo habitado do mundo, guardião de 900 anos da história 
britânica. Na parte da tarde, retorno a Londres. 

9º Dia (Domingo): LONDRES – FOLKESTONE – 
EUROTÚNEL – CALAIS – PARIS
Café da manhã e saída para Folkestone pelo Euro-
túnel, passando por debaixo do Canal da Mancha, e 
seguir viagem até Paris. Alojamento. À noite, você vai 
poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer 
um bonito cruzeiro ao longo do Sena. 

10º Dia (Segunda): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visi-
ta panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, onde 
passaremos ao longo de seu marcos mais importan-
tes, como a Place de la Concorde e a Bastilha - lugar 
simbólico da Revolução Francesa - seus bulevares, 
o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les Invalides, que 
abriga o túmulo de Napoleão, etc. Faremos uma 
parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde livre para 
fazer uma visita opcional ao Museu do Louvre, um dos 
museus mais importantes do mundo e, à noite, assis-
tir ao show do mundialmente famoso Moulin Rouge. 

11º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
você poderá fazer uma excursão opcional ao magnífi-
co Palácio de Versalhes, residência do Rei Sol, um dos 
palácios mais famosos do mundo, não somente por 
sua impressionante arquitetura e seus belos jardins, 
mas também por ser um marco importante na histó-
ria da França. Declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO em 1979.

12º Dia (Quarta): PARIS – BRUGES – AMSTERDÃ
Café da manhã e saída para Bruges. Tempo livre para 
descobrir uma das cidades mais encantadoras da 
Europa. A beleza de suas casas e o charme de seus 
canais e seus velhos edifícios fazem dela uma cidade 
inigualável para os amantes da beleza e da arte. Esta 
antiga cidade é Patrimônio Mundial da UNESCO desde 
o ano 2000. Continuação de nossa viagem para chegar 
a Amsterdã. Alojamento. 

13º Dia (Quinta): AMSTERDÃ
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local a uma das cidades 
mais belas e românticas da Europa, também conhe-
cida como a “Veneza do Norte”, salpicada de casas 
coloridas, canais e pontes, numa combinação ímpar de 
beleza e cultura. Berço de grandes gênios da pintura, 
como Rembrandt e Van Gogh. Faremos uma parada no 
famoso mercado flutuante de flores, um dos principais 
pontos turísticos de Amsterdã. No final do passeio, 
visitaremos um centro de lapidação de diamantes. 
Tarde livre durante a qual poderemos fazer uma excur-
são opcional a Marken e Volendam, pequenas vilas de 
pescadores que conservam todo o seu típico encanto. 

14º Dia (Sexta): AMSTERDÃ
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar 
desfrutando desta cidade singular.

15º Dia (Sábado): AMSTERDÃ
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.
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madri · londres · paris · países baixos · cruzeiro reno  (Cód. 597-15)

LONDRES

TOLEDO

BORDEAUX

VALE DO LOIRE

AmSTERDÃ

FRANkFURT

BURGOS

mADRI

PARIS

BRUGES
ROUEN

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviço de 

carregadores incluso.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Madri, Toledo, Londres, 

Paris e Amsterdã. Entrada inclusa ao Castelo de 
Amboise.

•  Travessia do Canal da Mancha: de ferry Calais-Dover 
e pelo Eurotúnel: Folkestone-Calais.

•  Cruzeiro ao longo do Reno.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Início
Fim

Duração

madri
FranKFUrt

15 dias
Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Alta temporada............................... 2.160
Supl. quarto individual ................... 1.070
Desconto Venda Antecipada ............ 64

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 MADRI Catalonia Gran Vía HHHH

1 BORDEAUX Mercure Meriadeck HHHH

1 ROUEN Suite Novotel HHsup. 

3 LONDRES Thistle Euston HHHH

3 PARIS Kyriad Paris Ouest  
Puteaux HHHH ou similar

2 AMSTERDÃ Blue Tower HHHH

1 FRANKFURT Mercure Residenz HHHH

SÉRIE CLÁSSICA

DATAS DE SAÍDA DA AmÉRICA
Mai 16   Set 12  
Jun 13  Out 3
Jul 4    

l Alta temporada  

64$
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madri · lourdes · côte d’azur · itália  (Cód. 13 dias: 492MR-15) (Cód. 16 dias: 492MM-15)

1º Dia (Sábado): AMÉRICA – MADRI 
Saída de seu país de origem com destino final, 
Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Durante este dia, 
membros de nossa empresa estarão no hotel 
para ajudá-lo a resolver qualquer dúvida e dar 
informações sobre as atividades que você poderá 
realizar durante sua estadia em Madri. Alojamento.

3º Dia (Segunda): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da 
manhã, visita panorâmica com guia local que nos 
permitirá conhecer um pouco sobre a história, 
os monumentos e os contrastes que a capital 
da Espanha oferece, percorrendo seus lugares 
mais importantes, começando pela Velha Madri, 
com sua atmosfera típica, até a Nova Madri, com 
seus modernos edifícios, passando pelo Estádio 
Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo da 
cidade, e pela Gran Via, para terminar na régia 
Plaza de Oriente. À tarde sugerimos uma excursão 
opcional à imperial cidade de Toledo. 

4º Dia (Terça): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para 
continuar desfrutando da cidade ou fazer uma 
excursão aos arredores de Madri.

5º Dia (Quarta): MADRI – BURGOS – LOURDES 
Café da manhã e saída para Burgos, parada 
para admirar sua imponente Catedral Gótica. 
Continuação da viagem até a fronteira francesa 
para chegar a Lourdes, centro religioso 
mundialmente conhecido. Alojamento. À noite, 
possibilidade de assistir à “Procissão das Tochas”.

6º Dia (Quinta): LOURDES – NICE
Café da manhã e saída para Nice, capital da Riviera 
Francesa. Alojamento. Tempo livre para desfrutar 
desta singular cidade.

7º Dia (Sexta): NICE – MÔNACO E MONTE CARLO 
– TURIM 
Café da manhã e saída para o Principado de 
Mônaco, famoso enclave da Côte D’Azur. Subiremos 
até o ponto mais alto do rochedo, coroado pelo 
Palácio da família Grimaldi, percorrendo as 
pequenas e encantadoras ruas que o rodeiam para, 
a seguir, descer até Monte Carlo, mais conhecida 
por seu badalado Cassino, o glamour dos jogos, 
dos automóveis de luxo e das celebridades, sem 
esquecer que algumas de suas ruas e o famoso 
túnel fazem parte do circuito onde se realiza o 
Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Na hora 
marcada, saída para Turim, capital da região 
do Piemonte. Chegada e alojamento. A seguir, 
realizaremos uma visita com guia local àquela 
que foi a primeira capital da Itália. Poderemos 

apreciar a rica arquitetura de diferentes estilos, 
onde se destacam obras dos grandes mestres 
do Barroco, tais como o Palácio Real, Palácio 
Madama, Piazza San Carlo, Piazza Carignano e 
a capela real da Catedral de São João Batista, 
orgulhosa guardiã do Santo Sudário, considerado 
a relíquia mais importante da Cristandade, ainda 
que sua exposição ao público aconteça a cada 
10, 12 ou 20 anos para garantir sua proteção e 
conservação; por este motivo visitaremos também 
a Igreja de São Lourenço, não somente pelo seu 
valor arquitetônico, mas para podermos admirar 
uma magnífica réplica do Santo Sudário.

8º Dia (Sábado): TURIM – VENEZA
Café da manhã e saída para Veneza. Chegada e 
alojamento. A seguir, realizaremos uma visita 
panorâmica a pé com guia local nesta cidade 
singular, que nos levará ao impressionante espaço 
monumental da Praça São Marcos que há séculos 
é o símbolo histórico desta cidade encantadora 
e única no mundo. Napoleão Bonaparte a definiu 
como o “Salão mais belo da Europa”. Veremos 
também, entre outros, a famosa Ponte dos 
Suspiros, um dos locais mais emblemáticos e 
românticos de Veneza. No final da visita faremos 
uma parada numa fábrica de cristal, onde 
poderemos admirar como é feito o famoso cristal 
veneziano e, a seguir, possibilidade de realizar um 
agradável passeio opcional de gôndola.

9º Dia (Domingo): VENEZA – FLORENÇA
Café da manhã e continuação da nossa viagem 
até Florença, capital da Toscana e berço do 
Renascimento. Chegada e alojamento. A seguir 
sairemos para realizar a visita panorâmica com 
guia local que nos apresentará a cidade da Arte. 
Passearemos por suas ruas e praças, como a de 
Santa Croce, Signoria, República, o famoso Ponte 
Vecchio e a Catedral de Santa Maria del Fiore, com 
seu batistério e a importante Porta do Paraíso. 

10º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar 
a Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. 
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita 
opcional “Roma Barroca”, na qual você poderá 
descobrir as fontes e praças mais importantes da 
cidade.

11º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia)
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá 
ser aproveitado para fazer uma das visitas opcionais 
mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e 
Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao 
porto de Nápoles para embarcar rumo à ilha 
de Capri, conhecida como “A Pérola Azul” do 
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O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Madri, Turim, Veneza, 

Florença, Roma e Barcelona.
•  Excursão a Mônaco e Monte Carlo
•  Taxas de Estadia Turística em Turim, Veneza, 

Florença, Roma e Barcelona

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 MADRI Praga (Turístico)

1 LOURDES Arcades (Turístico)

1 NICE Campanile Aeroport (Turís-
tico)

1 TURIM Plaza (Turístico)

1  VENEZA 
(Marghera) Holiday Inn (Turístico)

1  FLORENÇA Mirage (Turístico)

3 ROMA Princess (Turístico Sup.)

1 NICE Ibis Styles Nice Port 
(Turístico) ou similar

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turís-
tico)

1 MADRI Puerta de Toledo (Turís-
tico)

DATAS DE SAíDA DA AMÉRICA

Mai 9  Ago 1 15 29
Jun 6  Set 12 26
Jul 4 18 Out 10

l Média temporada l Alta temporada

Início
Fim

Duração

MADRI
ROMA

13 dias

MADRI
MADRI
16 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada .......... 1.430 1.690
Alta temporada.............. 1.570 1.830
Supl. quarto individual .. 500 610
Desc. Venda Antecipada... 42 50

Cidades de início e fim de circuito. Cidades de fim do circuito.

TURIM

ASSIS
PISA

 VENEZA

FLORENÇALOURDES

BARCELONA
ZARAGOZA

BURGOS

MADRI

ROMA

NICE

MÔNACO/
MONTECARLO

SÉRIE ECONÔMICA

50$
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roma · côte d’azur · barcelona · madri · portugal  
(Cód. 16 dias: 607RL-15/16) (Cód. 16 dias: 607RM-15/16)
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1º Dia (Quarta): AMÉRICA – ROMA
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Roma. Noite a bordo. 
2º Dia (Quinta): ROMA
Chegada ao aeroporto de Roma. Assistência e traslado 
ao hotel. Alojamento.
3º Dia (Sexta): ROMA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica. Dia 
livre.
4º Dia (Sábado): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia)
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá ser 
aproveitado para fazer uma das visitas opcionais mais 
interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e Pompeia”.
5º Dia (Domingo): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e saída para Pisa. Parada na Praça 
dos Milagres para contemplar o belo complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e 
a famosa Torre Inclinada. Continuação pela Riviera 
Italiana até chegar a Nice. Alojamento.
6º Dia (Segunda): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela cidade 
para continuar rumo à fronteira espanhola através da 
Provença. Chegada a Barcelona. Alojamento.
7º Dia (Terça): BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica à 
cidade e seus lugares mais representativos. Tarde 
livre.
8º Dia (Quarta): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã e continuação de nossa viagem com 
direção a Zaragoza, onde teremos a oportunidade de 
visitar a famosa Basílica de Nossa Senhora do Pilar. 
Chegada a Madri. Alojamento.
9º Dia (Quinta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica. Tarde livre.
10º Dia (Sexta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua inteira 
disposição durante o qual você vai poder desfrutar das 
atividades que esta cosmopolita cidade.
11º Dia (Sábado): MADRI – ÁVILA – SALAMANCA
Café da manhã e saída para Ávila. Tempo livre. A 
seguir, saída para Salamanca. Alojamento.
12º Dia (Domingo): SALAMANCA – C.RODRIGO – 
COIMBRA – FÁTIMA
Café da manhã. Saída por Ciudad Rodrigo, breve 
passeio a pé. Continuação até a fronteira portuguesa 
para continuar até Coimbra. Tiempo livre. Continuação 
para Fátima, um dos Santuários Marianos mais 
importantes do mundo. Alojamento.
13º Dia (Segunda) :FÁTIMA – ÓBIDOS – LISBOA
Café da manhã e saída a Óbidos, continuação a Lisboa, 
capital de Portugal. Alojamento.
14º Dia (Terça): LISBOA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica. Tarde livre que poderemos 
aproveitar para realizar uma excursão opcional a 
Sintra, Cascais e Estoril. 
15º Dia (Quarta): LISBOA ou LISBOA–CÁCERES–
MADRI

Para os participantes QUE TERMINAM EM LISBOA: 
Café da manhã e alojamento. Dia livre a sua inteira dispo-
sição para continuar explorando esta cidade espetacular.

Para os participantes QUE TERMINAM EM MADRI:
Café da manhã. Saída para a fronteira espanhola para 
chegar a Cáceres, cidade Patrimônio da Humanidade. 
Suas muralhas almóadas e as construções de incal-
culável valor histórico e arquitetônico fazem desse 
local um retrato dos séculos XIV ao XVI, patente em 
suas casas, palácios e edifícios religiosos, que lhe 
outorgaram o título de “Terceiro Conjunto Monumen-
tal da Europa”. Percorreremos sua Praça Principal e 
o centro antigo, com seu bairro medieval. Posterior-
mente continuação da viagem até Madri. Alojamento.
16º Dia (Quinta): LISBOA ou MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.

Mediterrâneo, visitando a famosa Gruta Branca 
(sempre que houver condições meteorológicas). 
Na hora prevista, retorno ao hotel de Roma.

12º Dia (Quarta): ROMA
Café da manhã e alojamento. Durante este dia 
realizaremos uma visita panorâmica com guia 
local passando pelos lugares de maior interesse 
da “Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na 
Praça São Pedro, onde assistiremos, sempre que 
possível, à Audiência Papal. Tempo livre e, em 
seguida, possibilidade de visitar opcionalmente 
os Museus Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica 
de São Pedro, incluindo o túmulo do Papa João 
Paulo II.

13º Dia (Quinta): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os partici-
pantes com circuito terminando em Roma.
Para os demais clientes, café da manhã e saída 
para Pisa para contemplar o belo complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério 
e a famosa Torre Inclinada. Continuação para 
Nice, capital da Riviera Francesa. Alojamento. 
Sugerimos desfrutar do ambiente cosmopolita 
desta cidade.

14º Dia (Sexta): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico da 
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola 
através da Provença e suas magníficas estradas. 
Chegada a Barcelona. Alojamento. Que tal 
desfrutar das diversas possibilidades noturnas 
que a cidade oferece?

15º Dia (Sábado): BARCELONA–ZARAGOZA–MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local a esta magnífica 
cidade, que tem sido palco de vários eventos 
mundiais que contribuíram para configurá-la e 
dar a projeção internacional que hoje ela desfruta. 
Percorreremos os lugares mais típicos e originais, 
como o Paseo de Gracia, onde poderemos ver 
exemplos importantes da Arquitetura Modernista. 
Faremos uma pausa para fotos na Sagrada 
Família, obra-prima de Gaudí e máximo expoente 
da arquitetura modernista catalã. Subiremos a 
montanha de Montjuic, área mais verde da cidade, 
repleta de parques e jardins, sede protagonista da 
Exposição Internacional de 1929 e também dos 
Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar 
a panorâmica, saída para Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
padroeira da hispanidade e percorrer seu centro 
antigo. Na parte da tarde, continuação para Madri. 
Alojamento.

16º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os partici-
pantes com circuito terminando em Madri.

SÉR
IE EC

O
N

Ô
M

IC
A

O PREÇO INCLUI

•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 
médicas até 60.000€.

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet. Serviço de 

carregadores incluso em Salamanca, Fátima e Lisboa
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Roma, Barcelona, Madri, 

Salamanca, Lisboa e Cáceres.
•  Taxas de Estadia Turística em Roma e Barcelona.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 ROMA Meliá Aurelia Antica
(Turístico Sup.)

1 NICE Campanile Airport (Turís-
tico)

2 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia 
(Turístico)

3 MADRI Florida Norte (Turístico)

1 SALAMANCA Gran Corona (Turístico 
Sup.)

1 FÁTIMA São José (Turístico)

2 LISBOA Roma (Turístico)

1 LISBOA ou 
MADRI

Roma ou Puerta de Toledo 
(Turístico)

Início
Fim

Duração

ROMA
lIsbOA
16 dias

ROMA
MADRI
16 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa Temporada............ 1.760 1.760
Média temporada .......... 1.860 1.860
Alta temporada.............. 1.960 1.960
Supl. quarto individual .. 780 780
Desc. Venda Antecipada... 52 52

DATAS DE SAíDA DA AMÉRICA
Abr 1* 8* 15 29 Out 7 14  
Mai 13 20 27 Nov 18
Jun 3 17   Fev16 17
Jul 1 8 15 29  Mar16 16 30
Ago 5 12 26 Abr16 6  
Set 9 16 23 30
* Nesta data, PVP e itinerário segundo folheto tempo-
rada 2014/15
l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

SÉRIE ECONÔMICA

Cidade de início do circuito.

NICE
PISA

BARCELONA
ZARAGOZA ROMA

MADRI
TOLEDO

Cidades de fim do circuito.

C. RODRIGO

FÁTIMA
ÓBIDOS

LISBOA
CÁCERES

SALAMANCA
ÁVILA

52$
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itália turística  (Cód. 8 dias: 472VR-15/16; 14 dias: 472VM-15/16)

1º Dia (Domingo): AMÉRICA – VENEZA 
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Veneza. Noite a bordo. 

2º Dia (Segunda): VENEZA 
Chegada ao aeroporto de Veneza. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento e resto do dia livre.

3º Dia (Terça): VENEZA – PÁDUA – FLORENÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé com guia local 
nesta cidade singular, que nos levará ao impressionante 
espaço monumental da Praça São Marcos que há 
séculos é o símbolo histórico desta cidade encantadora 
e única no mundo. Napoleão Bonaparte a definiu como 
o “Salão mais belo da Europa”. Veremos também, 
entre outros, a famosa Ponte dos Suspiros, um dos 
locais mais emblemáticos e românticos de Veneza. 
No final da visita faremos uma parada numa fábrica 
de cristal, onde poderemos admirar como é feito o 
famoso cristal veneziano. Tempo livre para o almoço 
e possibilidade de realizar uma excursão opcional de 
gôndola. A seguir, saída para Pádua, onde faremos 
uma breve parada para visitar a igreja de Santo Antônio 
e prosseguiremos nossa viagem para Florença, capital 
da Toscana e berço do Renascimento. Alojamento. 

4º Dia (Quarta): FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica com 
guia local que nos apresentará a cidade da Arte. 
Passearemos por suas ruas e praças, como a de 
Santa Croce, Signoria, República, o famoso Ponte 
Vecchio e a Catedral de Santa Maria del Fiore, com seu 
batistério e a importante Porta do Paraíso. Tarde livre 
para continuar descobrindo esta fantástica cidade. À 
noite, você poderá participar opcionalmente de um 
jantar com música e dança: “Noitada Florentina”.

5º Dia (Quinta): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação de nossa viagem para 
Assis, com uma breve parada para visitar a Basílica 
de São Francisco. A seguir, você desfrutará de um 
almoço típico italiano (inclui bebida) em um dos hotéis 
mais antigos e emblemáticos da cidade, situado num 
magnífico edifício do século XVII que conserva todo seu 
encanto original, com fantásticas vistas panorâmicas 
do vale e da Basílica. Em seguida, retomaremos nosso 
itinerário para chegar à imperial cidade de Roma. 
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita opcional 
“Roma Barroca”, na qual você poderá descobrir as 
fontes e praças mais importantes da cidade.

6º Dia (Sexta): ROMA
Café da manhã, jantar e alojamento. Durante este 
dia faremos a visita panorâmica com guia local 
passando pelos lugares de maior interesse da 
“Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça São 
Pedro. Tempo livre e, em seguida, possibilidade de 
visitar opcionalmente os Museus Vaticanos, a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro, incluindo o túmulo 
do Papa João Paulo II. Na hora marcada, saída para 
o centro de Roma para jantar em um belo palacete 
às margens do rio Tibre, onde passaremos uma noite 
especial animada por excelentes tenores.

7º Dia (Sábado): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia)
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá ser 
aproveitado para fazer uma das visitas opcionais mais 
interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e Pompeia”, 
uma excursão de dia completo com almoço incluso 
para conhecer Pompeia, esplêndida e mitológica cidade 
romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio. 
Depois nos dirigiremos ao porto de Nápoles para 
embarcar rumo à ilha de Capri, conhecida como “A 
Pérola Azul” do Mediterrâneo, visitando a famosa Gruta 

Branca (sempre que houver condições meteorológicas). 
Na hora prevista, retorno ao hotel de Roma.

8º Dia (Domingo): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM, para os participan-
tes com circuito terminando em Roma.
Para os demais clientes, café da manhã e saída para 
Pisa para contemplar o belo complexo monumental for-
mado pela Catedral, o Batistério e a famosa Torre Incli-
nada. Continuação para Nice, capital da Riviera Fran-
cesa. Alojamento. Sugerimos desfrutar do ambiente 
cosmopolita desta cidade ou participar de uma excursão 
opcional a Mônaco, Monte Carlo e seu famoso cassino.

9º Dia (Segunda): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela cidade 
para continuar rumo à fronteira espanhola através da 
Provença. Chegada a Barcelona. Alojamento. Que tal 
desfrutar das diversas possibilidades noturnas que a 
cidade oferece? 

10º Dia (Terça): BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica à 
cidade e seus lugares mais representativos: Sagrada 
Família, Paseo de Gracia, Plaça Catalunya, as Ramblas, 
entre outros lugares interessantes. Finalizaremos no 
alto da colina de Montjuic de onde se descortina uma 
magnífica vista da cidade. A seguir, faremos uma visita 
ao Pueblo Español, verdadeiro museu a céu aberto 
concebido para a Exposição Universal de 1929, onde 
se reúnem, em forma de maquete, os elementos 
mais representativos da arquitetura de todas as 
regiões espanholas e o que há de mais bonito em sua 
geografia. Além do evidente interesse arquitetônico 
das instalações, com seus palácios, casas senhoriais 
e graciosas ruelas, você poderá, durante toda a visita, 
admirar ao vivo o trabalho dos artesãos nas várias lojas 
e oficinas espalhadas pelo Pueblo. Finalizaremos esta 
visita saboreando um almoço típico catalão com bebida 
inclusa. Resto da tarde livre para continuar desfrutando 
desta cidade cosmopolita.

11º Dia (Quarta): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã e continuação de nossa viagem rumo 
a Zaragoza, onde teremos oportunidade de visitar a 
famosa Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
da Hispanidade. Almoço livre nesta cidade.

12º Dia (Quinta): MADRI
Café da manhã, almoço e alojamento. Na parte da 
manhã, visita panorâmica com guia local que nos 
permitirá conhecer um pouco sobre a história, 
os monumentos e os contrastes que a capital da 
Espanha oferece, percorrendo seus lugares mais 
importantes, começando pela Velha Madri, com sua 
típica atmosfera, até a Nova Madri, com seus modernos 
edifícios, passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, 
Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, 
para terminar na régia Plaza de Oriente. A seguir, 
você desfrutará de um almoço (inclui bebida) à base 
de deliciosas “tapas típicas madrilenas” num local 
emblemático de Madri, em plena Plaza de Oriente, em 
frente ao Palácio Real. À tarde, sugerimos que você faça 
uma excursão opcional à imperial cidade de Toledo.

13º Dia (Sexta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para desfrutar 
das diversas atividades que esta cosmopolita cidade 
oferece: compras, shows, museus, excursões 
opcionais nas redondezas, etc.  

14º Dia (Sábado): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em MADRI.
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O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet. Serviço de 

carregadores incluso em Roma, Barcelona e Madri.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Veneza, Florença, Roma, 

Barcelona e Madri. Entrada inclusa para o Pueblo 
Español em Barcelona.

•  Jantar especial com Tenores em Roma.
•  3 almoços gastronômicos em Madri, Barcelona e 

Assis (Itália)
•  Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença, 

Roma e Barcelona

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Início
Fim

Duração

 VENEZA
ROMA
8 dias

 VENEZA
MADRI
14 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa Temporada........... 970 1.660
Média temporada .......... 1.000 1.710
Alta temporada.............. 1.100 1.880
Supl. quarto individual .. 330 650
Desc. Venda Antecipada... 29 49

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 VENEZA
(Mestre) Albatros (Turístico)

2 FLORENÇA Autopark (Turístico)

3 ROMA Club House (Turístico) 

1 NICE Campanile Aeroport (Turís-
tico)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turís-
tico)

3 MADRI Florida Norte (Turístico)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Abr 5* 12 26 Nov 15
Mai 10 17 24 31 Jan16 3 17
Jun 14 28    Fev16 14
Jul 5 12 26 Mar16 13 27  
Ago 2 9 23 Abr16 3
Set 6 13 20 27
Out 4 11 25
* Nesta data, PVP, itinerário e serviços segundo 
folheto temporada 2014/15

l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

Cidade de início do circuito. Cidades de fim do circuito.

NICE
PISA

BARCELONA
zARAgOzA

VENEzA

 FLORENÇA
ASSIS

ROMA
MADRI

SÉRIE TURÍSTICA

49$
4
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bela itália  (Cód. 8 dias: 426VR-15; 13 dias: 426VM-15)

1º Dia (Segunda): AMÉRICA – VENEZA
Saída de seu país de origem com destino a Veneza. 
Noite a bordo.

2º Dia (Terça): VENEZA
Chegada ao aeroporto de Veneza. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre.

3º Dia (Quarta): VENEZA – PÁDUA – FLORENÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé com guia 
local nesta cidade singular, que nos levará ao 
impressionante espaço monumental da Praça São 
Marcos que há séculos é o símbolo histórico desta 
cidade encantadora e única no mundo. Napoleão 
Bonaparte a definiu como o “Salão mais belo da 
Europa”. Veremos também, entre outros, a famosa 
Ponte dos Suspiros, um dos locais mais emblemáticos 
e românticos de Veneza. No final da visita faremos 
uma parada numa fábrica de cristal, onde poderemos 
admirar como é feito o famoso cristal veneziano. 
Tempo livre para o almoço e possibilidade de realizar 
uma excursão opcional de gôndola. A seguir, saída 
para Pádua, onde faremos uma breve parada para 
visitar a igreja de Santo Antônio e prosseguiremos 
nossa viagem para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Alojamento. 

4º Dia (Quinta): FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica 
com guia local que nos apresentará a cidade da 
Arte. Passearemos por suas ruas e praças, como 
a de Santa Croce, Signoria, República, o famoso 
Ponte Vecchio e a Catedral de Santa Maria del 
Fiore, com seu batistério e a importante Porta do 
Paraíso. Tarde livre para continuar descobrindo esta 
fantástica cidade. À noite, você poderá participar 
opcionalmente de um jantar com música e dança: 
“Noitada Florentina”. 

5º Dia (Sexta): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar 
a Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. 
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita opcional 
“Roma Barroca”, na qual você poderá descobrir as 
fontes e praças mais importantes da cidade

6º Dia (Sábado): ROMA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a Visita panorâmica com guia local 
passando pelos lugares de maior interesse da 
“Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça São 
Pedro. Tempo livre e, em seguida, possibilidade de 
visitar opcionalmente os Museus Vaticanos, a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro, incluindo o túmulo 
do Papa João Paulo II.

7º Dia (Domingo): ROMA (Nápoles, Pompeia e Capri)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você vai poder assistir, sempre que possível, à 
Audiência Papal ou fazer uma das visitas opcionais 
mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri 
e Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto 
de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 
conhecida como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, 
visitando a famosa Gruta Branca (sempre que houver 
condições meteorológicas). Na hora prevista, retorno 
ao hotel de Roma.

8º Dia (Segunda): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM, para os participan-
tes com circuito terminando em ROMA.
Para os demais clientes, café da manhã e saída para Pisa. 
Parada para contemplar o belo complexo monumental 
formado pela Catedral, o Batistério e a famosa Torre 
Inclinada. Continuação pela Riviera Italiana até chegar a 
Nice, capital da Riviera Francesa. Alojamento. Sugerimos 
participar de uma excursão opcional ao Principado de 
Mônaco, berço da família Grimaldi; Monte Carlo, onde 
percorreremos uma parte do circuito do Grande Prêmio 
de F1, e tempo livre para conhecer o famoso cassino 
(entrada não inclusa). Retorno ao hotel de Nice.

9º Dia (Terça): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico pela cidade 
para continuar nossa viagem até a fronteira espanhola 
através da Provença. Chegada à cosmopolita Barcelona. 
Alojamento. Sugerimos aproveitar as diversas opções 
noturnas que a cidade oferece. 

10º Dia (Quarta): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica 
com guia local a esta magnífica cidade, que tem sido 
palco de vários eventos mundiais que contribuiram 
para configurá-la e dar a projeção internacional que 
hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares mais 
típicos e originais. Faremos uma pausa para fotos na 
Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subiremos 
também a Montanha Montjuic, sede protagonista 
da Exposição Internacional de 1929 e também dos 
Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar a 
panorâmica, saída para Zaragoza. Tempo livre para 
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
da hispanidade e percorrer seu centro antigo. Na 
parte da tarde, continuação para Madri. Alojamento.

11º Dia (Quinta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, 
começando pela Velha Madri, com sua típica 
atmosfera, suas elegantes Praças de Oriente e de 
Espanha, Parque do Oeste e Príncipe Pio, onde 
faremos uma parada para fotos dando um agradável 
passeio por Madri-Rio, de onde é possível desfrutar 
de uma das melhores vistas do complexo histórico 
de Madri. Continuaremos nosso passeio de ônibus 
até a Calle Mayor, onde faremos outra parada para 
fotos e caminharemos até a Plaza Mayor e a Plaza 
de la Villa. Seguiremos nosso trajeto até a Puerta 
del Sol, Neptuno, Puerta de Alcalá, o senhoril Parque 
do Retiro, a Monumental Plaza de Toros e Plaza 
de Colón. Continuaremos a nossa visita até a Nova 
Madri, com seus edifícios modernos, jardins, Paseo 
de la Castellana, Plaza de Castilla (Porta da Europa), 
passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de 
Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, para 
terminar na régia Plaza de Oriente. À tarde, sugerimos 
uma visita opcional à imperial cidade de Toledo.

12º Dia (Sexta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para desfrutar 
das diversas atividades que esta cosmopolita cidade 
oferece: compras, shows, museus, excursões 
opcionais nas redondezas, etc.  

13º Dia (Sábado): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em MADRI.
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Início
Fim

Duração

VENEZA
ROMA
8 dias

VENEZA
MADRI
13 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Alta temporada.............. 1.310 2.090
Supl. quarto individual .. 350 740
Desc. Venda Antecipada... 39 62

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviço de 

carregadores incluso.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Veneza, Florença, Roma, 

Barcelona e Madri.
•  Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença, 

Roma e Barcelona.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 VENEZA
(Mestre) Novotel Castellana HHHH

2 FLORENÇA Villa Gabrielle D´Annunzio HHHH

3 ROMA Ergife HHHH

1 NICE Mercure Centre Notre  
Dame HHHH ou similar

1 BARCELONA Catalonia Plaza Catalunya HHHH

3 MADRI Catalonia Gran Vía HHHH

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Jun 1 29 Set 28
Jul 20   Out 19  

l Alta temporada

Cidade de início do circuito. Cidades de fim do circuito.

NICE
PISA

BARCELONA
zARAgOzA

VENEzA

 FLORENÇA
ASSIS

ROMA
MADRI

SÉRIE CLÁSSICA

62$
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itália tradicional  (Cód. 9 dias: 514MR-15; 14 dias: 514MM-15)

1º Dia (Domingo): AMÉRICA – MILÃO
Saída de seu país de origem com destino a Milão. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Segunda): MILÃO
Chegada ao aeroporto de Milão. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre.

3º Dia (Terça): MILÃO – VERONA – VENEZA
Café da manhã e visita panorâmica com guia local, 
durante a qual poderemos visitar sua magnífica 
Catedral Gótica, o “Duomo”, uma das maiores e mais 
belas do mundo, símbolo da cidade. Continuação 
para a bela cidade de Verona, mundialmente 
conhecida pela história de amor de Romeu e Julieta. 
Tempo livre para conhecê-la. Continuação de nossa 
viagem até Veneza. Alojamento. 
 
4º Dia (Quarta): VENEZA – PÁDUA – FLORENÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé com guia 
local nesta cidade singular, que nos levará ao 
impressionante espaço monumental da Praça São 
Marcos que há séculos é o símbolo histórico desta 
cidade encantadora e única no mundo. Napoleão 
Bonaparte a definiu como o “Salão mais belo 
da Europa”. Veremos também, entre outros, a 
famosa Ponte dos Suspiros, um dos locais mais 
emblemáticos e românticos de Veneza. No final 
da visita faremos uma parada numa fábrica de 
cristal, onde poderemos admirar como é feito 
o famoso cristal veneziano. Tempo livre para o 
almoço e possibilidade de realizar uma excursão 
opcional de gôndola. A seguir, saída para Pádua, 
onde faremos uma breve parada para visitar a 
igreja de Santo Antônio e prosseguiremos nossa 
viagem para Florença, capital da Toscana e berço do 
Renascimento. Alojamento. 

5º Dia (Quinta): FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica 
com guia local que nos apresentará a cidade da 
Arte. Passearemos por suas ruas e praças, como 
a de Santa Croce, Signoria, República, o famoso 
Ponte Vecchio e a Catedral de Santa Maria del 
Fiore, com seu batistério e a importante Porta do 
Paraíso. Tarde livre para continuar descobrindo esta 
fantástica cidade. À noite, você poderá participar 
opcionalmente de um jantar com música e dança: 
“Noitada Florentina”. 

6º Dia (Sexta): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar 
a Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. 
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita 

opcional “Roma Barroca”, na qual você poderá 
descobrir as fontes e praças mais importantes da 
cidade.

7º Dia (Sábado): ROMA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a Visita panorâmica com guia local 
passando pelos lugares de maior interesse da 
“Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça 
São Pedro. Tempo livre e, em seguida, possibilidade 
de visitar opcionalmente os Museus Vaticanos, a 
Capela Sistina e a Basílica de São Pedro, incluindo 
o túmulo do Papa João Paulo II.

8º Dia (Domingo): ROMA (Nápoles, Pompeia e Capri)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá assistir, sempre que possível, à 
Bendição Papal ou fazer uma das visitas opcionais 
mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e 
Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto 
de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 
conhecida como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, 
visitando a famosa Gruta Branca (sempre que 
houver condições meteorológicas). Na hora prevista, 
retorno ao hotel de Roma.

9º Dia (Segunda): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM, para os partici-
pantes com circuito terminando em ROMA.
Para os demais clientes, café da manhã e saída 
para Pisa. Parada para contemplar o belo complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério 
e a famosa Torre Inclinada. Continuação pela 
Riviera Italiana até chegar a Nice, capital da Riviera 
Francesa. Alojamento. Sugerimos participar de 

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

SÉ
R

IE
 C

LÁ
SS

IC
A

Início
Fim

Duração

MILÃO
ROMA
9 dias

MILÃO
MADRI
14 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Alta temporada.............. 1.520 2.350
Supl. quarto individual .. 430 830
Desc. Venda Antecipada... 45 70

DATAS DE SAíDA DA AmÉRICA
Mai 31 Set 27
Jun 28   Out 18  
Jul 19    

l Alta temporada

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviço de carregadores 

incluso.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Milão, Veneza, Florença, Roma, Barcelona e 

Madri.
•  Taxas de Estadia Turística em Milão, Veneza, Florença, Roma e 

Barcelona.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 MILÃO Antares Concorde HHHH 
ou similar

1 VENEZA
(Mestre) Novotel Castellana HHHH 

2  FLORENÇA Villa Gabrielle D´Annunzio HHHH

3 ROMA Ergife HHHH

1 NICE Mercure Centre Notre Dame HHHH 
ou similar 

1 BARCELONA Catalonia Plaza Catalunya HHHH

3 MADRI Catalonia Gran Vía HHHH

Cidade de início do circuito.

NICE
PISA

bARCELONA
ZARAGOZA

VENEZA

 FLORENÇA

ROmA

mADRI

mILÃO

ASSIS

PÁDUA

VERONA

Cidades de fim do circuito.

SÉRIE CLÁSSICA

70$
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uma excursão opcional ao Principado de Mônaco, 
berço da família Grimaldi; Monte Carlo, onde 
percorreremos uma parte do circuito do Grande 
Prêmio de F1, e tempo livre para conhecer o famoso 
cassino (entrada não inclusa). Retorno ao hotel de 
Nice.

10º Dia (Terça): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico 
pela cidade para continuar nossa viagem até a 
fronteira espanhola através da Provença. Chegada 
à cosmopolita Barcelona. Alojamento. Sugerimos 
aproveitar as diversas opções noturnas que a 
cidade oferece. 

11º Dia (Quarta): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local a esta magnífica cidade, 
que tem sido palco de vários eventos mundiais que 
contribuiram para configurá-la e dar a projeção 
internacional que hoje ela desfruta. Percorreremos 
os lugares mais típicos e originais. Faremos uma 
pausa para fotos na Sagrada Família, obra-prima 
de Gaudí. Subiremos também a Montanha Montjuic, 
sede protagonista da Exposição Internacional de 
1929 e também dos Jogos Olímpicos de Verão 
de 1992. Ao finalizar a panorâmica, saída para 
Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, padroeira da hispanidade 
e percorrer seu centro antigo. Na parte da tarde, 
continuação para Madri. Alojamento.

12º Dia (Quinta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da 
manhã, visita panorâmica com guia local que nos 
permitirá conhecer um pouco sobre a história, 
os monumentos e os contrastes que a capital da 
Espanha oferece, percorrendo seus lugares mais 
importantes, começando pela Velha Madri, com 
sua atmosfera típica, até a Nova Madri, com seus 
modernos edifícios, passando pelo Estádio Santiago 
Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, 
e pela Gran Via, para terminar na régia Plaza de 
Oriente. À tarde, sugerimos uma visita opcional à 
imperial cidade de Toledo. 

13º Dia (Sexta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para desfrutar 
das diversas atividades que esta cosmopolita cidade 
oferece: compras, shows, museus, excursões 
opcionais nas redondezas, etc.  

14º Dia (Sábado): MADRI. 
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os partici-
pantes com circuito terminando em MADRI.

1º ao 13º Dia: Mesmo itinerário do circuito ITÁLIA 
TRADICIONAL da página anterior. 
14º Dia (Sábado): MADRI – ÁVILA – SALAMANCA
Café da manhã e saída para Ávila, Patrimônio da 
Humanidade e cidade natal de Santa Teresa de Jesus. 
Sua grande muralha românica rodeia a cidade e 
guarda grande parte de seu tesouro monumental. 
Tempo livre para desfrutar dessa joia medieval. A 
seguir, saída para Salamanca, cidade Universitária 
por excelência, conhecida mundialmente por isso e 
por sua riqueza artística: catedrais, palácios, igrejas 
de diversos estilos. Na parte da tarde, faremos a visita 
à cidade com guia local incluindo a Praça Principal, a 
Casa das Conchas, a Catedral Nova, a Velha Catedral 
e a Universidade. À noite, você poderá desfrutar do 
animado ambiente desta cidade. Alojamento.

15º Dia (Domingo): SALAMANCA – C.RODRIGO – 
COIMBRA – FÁTIMA 
Café da manhã. Saída por Ciudad Rodrigo, breve 
passeio a pé por esta preciosa cidade medieval 
declarada Conjunto Histórico Artístico, onde seus 
muros guardam um rico patrimônio de edifícios civis 
e religiosos, a começar pela Catedral e o Castelo. 
Continuação até a fronteira portuguesa para continuar, 
através de Guarda, até Coimbra, sede de uma das 
Universidades mais antigas da Europa e antiga capital 
de Portugal, com ruas estreitas, casas suspensas, 
palácios, capelas e igrejas, que fazem desta cidade 
um deleite para os olhos. Continuação para Fátima, 
um dos Santuários Marianos mais importantes do 
mundo após as seis aparições da Virgem aos três 
pastorinhos, perto da Cova da Iria. Alojamento.

16º Dia (Segunda): FÁTIMA – ÓBIDOS – LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de 
Óbidos, com suas simpáticas ruelas de pedra e típicas 
casinhas brancas com telhados vermelhos, protegidas 
pela imponente muralha que as circunda. Nossa 
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal, 
situada na desembocadura do rio Tejo. Alojamento.

17º Dia (Terça): LISBOA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
visita panorâmica com guia local, percorrendo o 
Bairro da Alfama, Torre de Belém e Mosteiro dos 
Jerônimos. Tarde livre que poderemos aproveitar 
para continuar visitando a cidade ou realizar uma 
excursão opcional às bonitas cidades de Sintra, 
Cascais e Estoril. 

18º Dia (Quarta): LISBOA ou LISBOA – CÁCERES – 
MADRI
Para os participantes QUE TERMINAM EM LISBOA:
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar 
explorando esta espetacular cidade.
Para os participantes QUE TERMINAM EM MADRI: 
Café da manhã. Saída para a fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres, cidade Patrimônio da Huma-
nidade, onde faremos a visita com guia local. Suas 
muralhas almóadas e as construções de incalculável 
valor histórico e arquitetônico fazem desse local 
um retrato dos séculos XIV ao XVI, patente em suas 
casas, palácios e edifícios religiosos, que lhe outor-
garam o título de “Terceiro Conjunto Monumental da 
Europa”. Percorreremos sua Praça Principal e o cen-
tro antigo, com seu bairro medieval. Posteriormente 
continuação da viagem até Madri. Alojamento.

19º Dia (Quinta): LISBOA ou MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.
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DATAS DE SAíDA DA AmÉRICA
Mai 31 Set 27
Jun 28   Out 18  
Jul 19    

l Alta temporada

extensão a portugal
itália tradicional & portugal  (Cód. 19 dias: 482ML-15; 19 dias: 482MM-15)

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Início
Fim

Duração

MILÃO
LISBOA OU 

MADRI
19 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Alta temporada................................. 3.030
Supl. quarto individual ..................... 1.170
Desconto Venda Antecipada ............. 90

O PREÇO INCLUI
Os serviços detalhados no circuito ITÁLIA TRADICIONAL 
(página anterior).
Extensão a PORTUGAL e também:
•  Visitas com guia local em Salamanca, Lisboa e 

Cáceres.
•  Serviço de carregadores incluso em Salamanca, 

Fátima e Lisboa.

HOTÉIS PREVISTOS
Os citados no circuito ITÁLIA TRADICIONAL página 
anterior, até Madri (3 noites)

Noites e hotéis extensão PORTUGAL:

Noites Cidade Hotel

1 SALAMANCA Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA Santa Maria HHHH

2 LISBOA Lutecia HHHH

1 LISBOA OU 
MADRI Catalonia Gran Via HHHH

SÉRIE CLÁSSICA

Cidade de início do circuito.

NICE
PISA

bARCELONA
ZARAGOZA

VENEZA

 FLORENÇA

ROmA

mADRI

mILÃO

ASSIS

PÁDUA

VERONA

Cidades de fim do circuito.

C. RODRIGO
FATImA

ÓbIDOS

LISbOA

CÁCERES

SALAmANCA
ÁVILA

90$
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1º Dia (Sexta): AMÉRICA – VENEZA 
Saída de seu país de origem com destino final, 
Veneza. Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado): VENEZA
Chegada ao aeroporto de Veneza. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre.

3º Dia (Domingo): VENEZA – FLORENÇA
Café da manhã e saída para Florença, capital da 
Toscana e berço do Renascimento. Chegada e 
alojamento. A seguir sairemos para realizar a visita 
panorâmica com guia local que nos apresentará 
a cidade da Arte. Passearemos por suas ruas e 
praças, como a de Santa Croce, Signoria, República, 
o famoso Ponte Vecchio e a Catedral de Santa Maria 
del Fiore, com seu batistério e a importante Porta 
do Paraíso. 

4º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar 
a Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. 
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita opcional 
“Roma Barroca”, na qual você poderá descobrir as 
fontes e praças mais importantes da cidade.

5º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia)
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá ser 
aproveitado para fazer uma das visitas opcionais mais 
interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e Pompeia”, 
uma excursão de dia completo com almoço incluso 
para conhecer Pompeia, esplêndida e mitológica cidade 

romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio. 
Depois nos dirigiremos ao porto de Nápoles para 
embarcar rumo à ilha de Capri, conhecida como “A 
Pérola Azul” do Mediterrâneo, visitando a famosa Gruta 
Branca (sempre que houver condições meteorológicas). 
Na hora prevista, retorno ao hotel de Roma.

6º Dia (Quarta): ROMA
Café da manhã e alojamento. Durante este dia 
realizaremos uma visita panorâmica com guia 
local passando pelos lugares de maior interesse 
da “Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça 
São Pedro, onde assistiremos, sempre que possível, 
à Audiência Papal. Tempo livre e, em seguida, 
possibilidade de visitar opcionalmente os Museus 
Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro, 
incluindo o túmulo do Papa João Paulo II.

7º Dia (Quinta): ROMA – PISA – MILÃO 
Café da manhã e saída para Pisa. Parada na Praça 
dos Milagres para contemplar o belo complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e 
a famosa Torre Inclinada. Continuação para Milão. 
Alojamento.

8º Dia (Sexta): MILÃO – LUCERNA – BERNA
Café da manhã e saída para a fronteira suíça. 
Atravessaremos os Alpes pelo túnel de São Gotardo, 
um dos mais longos da Europa, percorrendo belas 
paragens naturais repletas de bosques e lagos. Na 
extremidade ocidental do Lago dos 4 Cantões, diante 
de uma paisagem alpina deslumbrante, encontra-
se uma das mais belas cidades da Suíça, Lucerna, 

itália · suíça · frança · espanha  (Cód. 13 dias: 706VP-15; 17 dias: 706VM-15)
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SÉRIE ECONÔMICA

MILÃO

PISA

bERNA
LUCERNAbEAUNE

VENEZA

 FLORENÇA

bARCELONAZARAgOZA

LIMOgES

TOULOUSE

MAdRI

ROMA

PARIS

Cidade de início/fim do circuito. Cidades de fim do circuito.

dATAS dE SAÍdA dA AMÉRICA
Mai 15  Ago 7 21
Jun 12  Set 4 18
Jul 10 24 Out 2 16
l Média temporada l Alta temporada

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet. 
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Florença, Roma, Paris, 

Barcelona, Madri
•  Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença, 

Roma, Milão e Barcelona

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 VENEZA 
(Marghera) Holiday Inn (Turístico)

1 FLORENÇA Mirage (Turístico)
3 ROMA Princess (Turístico Sup.)
1 MILãO Ibis Centro (Turístico)
1 BERNA Kreuz / Metropol (Turístico)

4 PARIS Kyriad Porte D ´Ivry (Turís-
tico)

1 TOuLOuSE Balladins Tolousse (Turís-
tico)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turístico)
2 MADRI Praga (Turístico)

Início
Fim

Duração

veneZA
pAris
13 dias

veneZA
MADri
17 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Média temporada .......... 1.310 1.840
Alta temporada.............. 1.420 1.960
Supl. quarto individual .. 690 880
desconto Venda Antecipada... 39 55

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

55$
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onde teremos tempo livre para descobrir suas 
ruas e recantos de extrema beleza, seus edifícios 
adornados com excelentes pinturas, suas praças, 
fontes e belas pontes medievais de madeira que 
cruzam o Rio Reuss, entre as quais se destaca a 
Kapellbrücke, principal símbolo da cidade, já que a 
água é um dos elementos fundamentais do charme 
da cidade. No horário combinado, seguiremos para 
Berna, a capital do país, outra bela cidade situada 
num meandro do rio Aar, Patrimônio da uNESCO 
desde 1983 por sua arquitetura medieval preservada 
através dos séculos. Alojamento.

9º Dia (Sábado): BERNA – BEAUNE – PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa 
para chegar a Beaune, capital da região vinícola 
de Borgonha. Tempo livre para percorrer suas 
belas ruas de pedras e admirar seu excepcional 
patrimônio, como a Basílica de Notre Dame, o 
Museu do Vinho e o Hôtel-Dieu, famoso hospital 
de caridade convertido em museu. Continuação 
para Paris. Alojamento. À noite você poderá visitar 
opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um bonito 
cruzeiro ao longo do Sena. 

10º Dia (Domingo): PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a 
Bastilha - lugar simbólico da Revolução Francesa 
- seus bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, 
Les Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 

Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, um dos museus mais importantes do mundo 
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 

11º Dia (Segunda): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre que pode ser 
aproveitado para visitar opcionalmente a Ópera de 
Paris, mais conhecida como Ópera Garnier, um dos 
edifícios mais belos e representativos de Paris, onde 
se reunia a burguesia e a aristocracia parisiense; para 
posteriormente subir a famosa colina de Montmartre, 
também conhecida como “Bairro dos Pintores”, o 
mais típico e boêmio da cidade, com suas ruas cheias 
de artistas e acolhedores cafés, onde é possível 
saborear a tradicional sopa de cebola e os famosos 
crepes, tendo como pano de fundo a bela Basílica do 
Sagrado Coração, situada no alto da colina e desfrutar 
das espetaculares vistas da cidade.

12º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, 
não somente por sua impressionante arquitetura 
e seus belos jardins, mas também por ser um 
marco importante na história da França. Declarado 
Patrimônio da Humanidade pela uNESCO em 1979.

13º Dia (Quarta): PARIS – LIMOGES – TOULOUSE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em PARIS. 
Para os demais clientes, café da manhã e saída para 
o sul da França. Atravessando a região de Limousin, 
chegaremos a Limoges, célebre por suas fábricas 
de porcelana. Teremos tempo livre nessa cidade, 
que conta com muitos monumentos e edifícios: a 
Catedral de Saint-Etienne (Sto. Estêvão), o Anfiteatro 
galo-romano, a Estação dos Beneditinos, o Mercado 
Central. Através deles, a história se faz presente em 
cada esquina. Na hora marcada, seguiremos para 
Toulouse. Alojamento. 

14º Dia (Quinta): TOULOUSE – BARCELONA
Café da manhã e saída para o centro de Toulouse, 
onde teremos tempo livre para descobrir esta bela 
e animada cidade, também conhecida como a “Ville 
Rose” pelo encanto de suas vistosas fachadas em 
tons rosados, e desfrutar da serenidade do cais 
do rio Garonne e das margens do Canal du Midi 
(declarado “Patrimônio Mundial da Humanidade”). 
Na hora marcada, saída para Narbonne e para 
a fronteira espanhola, para chegar a Barcelona. 
Alojamento.

15º Dia (Sexta): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica 
com guia local a esta magnífica cidade, que tem sido 
palco de vários eventos mundiais que contribuiram 
para configurá-la e dar a projeção internacional que 
hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares mais 
típicos e originais. Faremos uma pausa para fotos na 
Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subiremos 
também a Montanha Montjuic, sede protagonista 
da Exposição Internacional de 1929 e também dos 

Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar 
a panorâmica, saída para Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
padroeira da hispanidade e percorrer seu centro 
antigo. Na parte da tarde, continuação para Madri. 
Alojamento.

16º Dia (Sábado): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, 
começando pela Velha Madri, com sua típica 
atmosfera, até a Nova Madri, com seus modernos 
edifícios, passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, 
Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, 
para terminar na régia Plaza de Oriente. 
À tarde sugerimos uma excursão opcional à imperial 
cidade de Toledo. 

17º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM, para os participan-
tes com circuito terminando em MADRI. 
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San Marco, 834 (Ponte dei Dai) 30124 VENEZIA
Tel. +39 041 2412664 - Fax +39 041 2411871

www.palazzorota.it - info@palazzorota.it
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1º Dia (Sexta): AMÉRICA – MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Durante este dia, membros de 
nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre 
as atividades que você poderá realizar durante sua 
estadia em Madri. Alojamento. 

3º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, 
começando pela Velha Madri, com sua típica 
atmosfera, até a Nova Madri, com seus modernos 
edifícios, passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, 
Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, 
para terminar na régia Plaza de Oriente. À tarde, 
sugerimos uma visita opcional à imperial cidade de 
Toledo. 

4º Dia (Segunda): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada 
nesta cidade castelhana para admirar sua Catedral 
Gótica, declarada “Patrimônio da Humanidade” 
pela UNESCO. Posteriormente, continuação da 
viagem através do País Basco até a fronteira 
francesa para chegar a Bordeaux, capital da 
Aquitânia. Alojamento.

5º Dia (Terça): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – BLOIS 
– PARIS
Café da manhã e saída atravessando o Vale do 
Loire, região conhecida como o “Jardim da França”. 
Parada em Blois, onde haverá tempo livre para 
visitar opcionalmente um dos castelos mais famosos 
da região e continuação para Paris. Alojamento. À 
noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris 
Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do 
Sena. 

6º Dia (Quarta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a 
Bastilha - lugar simbólico da Revolução Francesa 
- seus bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, 
Les Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, um dos museus mais importantes do mundo 
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 

7º Dia (Quinta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, 
não somente por sua impressionante arquitetura 
e seus belos jardins, mas também por ser um 
marco importante na história da França. Declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1979.

8º Dia (Sexta): PARIS – TURIM
Café da manhã saída para Turim, famosa cidade 
barroca, capital da região de Piemonte. Como 
destaque, sua rica arquitetura de diferentes 
estilos. A cidade se orgulha de ter sido a primeira 
capital da Itália e mais ainda por hospedar o Santo 
Sudário, considerado a relíquia mais importante do 
cristianismo, que é mantido em custódia na capela 
real da Catedral de São João Batista, embora nem 
sempre esteja exposto à vista de todos como forma 
de proteção. Alojamento.

9º Dia (Sábado): TURIM – VENEZA
Café da manhã e saída para Veneza. Chegada e 
alojamento. A seguir, realizaremos uma visita 
panorâmica a pé com guia local nesta cidade 
singular, que nos levará ao impressionante espaço 
monumental da Praça São Marcos que há séculos 
é o símbolo histórico desta cidade encantadora e 
única no mundo. Napoleão Bonaparte a definiu como 
o “Salão mais belo da Europa”. Veremos também, 
entre outros, a famosa Ponte dos Suspiros, um dos 
locais mais emblemáticos e românticos de Veneza. 
No final da visita faremos uma parada numa fábrica 
de cristal, onde poderemos admirar como é feito o 
famoso cristal veneziano e a seguir, possibilidade 
de fazer um agradável passeio opcional de gôndola.

10º Dia (Domingo): VENEZA – FLORENÇA
Café da manhã e continuação da nossa viagem 
até Florença, capital da Toscana e berço do 
Renascimento. Chegada e alojamento. A seguir 
sairemos para realizar a visita panorâmica com 
guia local que nos apresentará a cidade da Arte. 
Passearemos por suas ruas e praças, como a de 
Santa Croce, Signoria, República, o famoso Ponte 
Vecchio e a Catedral de Santa Maria del Fiore, com 
seu batistério e a importante Porta do Paraíso. 

11º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar 
a Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. 
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita opcional 
“Roma Barroca”, na qual você poderá descobrir as 
fontes e praças mais importantes da cidade.

12º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia)
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá 
ser aproveitado para fazer uma das visitas opcionais 
mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri 

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Madri, Paris, Veneza, 

Florença, Roma e Barcelona.
•  Taxas de Estadia Turística em Turim, Veneza, 

Florença, Roma e Barcelona.

EXCURSÕES OPCIONAIS
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais 

indicadas nas páginas 8 e 9.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Início
Fim

Duração

MADRI
ROMA

14 dias

MADRI
MADRI
17 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa Temporada  .......... 1.530 1.780
Média temporada .......... 1.570 1.800
Alta temporada.............. 1.740 1.990
Supl. quarto individual .. 570 730
Supl. Meia pensão (3 
jantares) Bordeaux (1) 
Florença (1)Barcelona (1) — 110
Desc. Venda Antecipada... 45 53

DATAS DE SAíDA DA AMÉRICA
Abr 3 10 17 Out 2 9 16 30
Mai 1 8 15 22 29 Nov 13
Jun 5 12 19 26 Dez 4 18
Jul 3 10 17 24 31 Jan16 15 29
Ago 7 14 28 Fev16 26
Set 4 11 18 25 Mar16 4 11 18 25
l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

	 	Salidas com guia falando português*.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 MADRI Florida Norte (Turístico)

1 BORDEAUX Alton (Turístico)

3 PARIS Kyriad Est St. Maurice 
ou similar (Turístico)

1 TURIM Plaza (Turístico)

1 VENEZA (Mestre) Russot (Turístico)

1  FLORENÇA Autopark (Turístico)

3 ROMA Princess (Turístico Sup)

1 NICE Ibis Gare (Turístico)

1 BARCELONA
Catalonia Mikado (Turís-
tico)

1 MADRI Florida Norte (Turístico)

essência europeia  (Cód. 509-15/16)

europasion  (Cód. 502-15/16)

EUROPASION
ESSêNcIA 
EUROPEIA
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* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

NICE

TURIM

VENEZA

PARIS

 FLORENÇA

BORDEAUX

BARCELONA

ZARAgOZA
BURgOS

VALE DO 
LOIRE

ROMA

PISA

MADRI

Cidades de início e/ou fim do circuito.

SÉRIE ECONÔMICA

53$

¡¡NOVIDADE!!EX
CU

RSÕES OPCIONAIS

VER PÁGINAS 8 e
 9

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Em saídas imdicadas
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e Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto 
de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 
conhecida como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, 
visitando a famosa Gruta Branca (sempre que houver 
condições meteorológicas). Na hora prevista, retorno 
ao hotel de Roma.

13º Dia (Quarta): ROMA 
Café da manhã e alojamento. Durante este dia 
realizaremos uma visita panorâmica com guia 
local passando pelos lugares de maior interesse 
da “Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça 
São Pedro, onde assistiremos, sempre que possível, 
à Audiência Papal. Tempo livre e, em seguida, 
possibilidade de visitar opcionalmente os Museus 
Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro, 
incluindo o túmulo do Papa João Paulo II.

14º Dia (Quinta): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM, para os participan-
tes com circuito terminando em ROMA.
Café da manhã e saída para Pisa. Parada na Praça 
dos Milagres para contemplar o belo complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e 
a famosa Torre Inclinada. Continuação para Nice, 
capital da Riviera Francesa. Alojamento. Sugerimos 
desfrutar do ambiente cosmopolita desta cidade, 
ou ainda, participar de uma excursão opcional a 
Mônaco, Monte Carlo e seu famoso cassino. 

15º Dia (Sexta): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela cidade 
para continuar rumo à fronteira espanhola através 
da Provença. Chegada a Barcelona. Alojamento. Que 
tal desfrutar das diversas possibilidades noturnas 
que a cidade oferece?  

16º Dia (Sábado): BARCELONA – ZARAGOZA – 
MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica 
com guia local a esta magnífica cidade, que tem sido 
palco de vários eventos mundiais que contribuiram 
para configurá-la e dar a projeção internacional que 
hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares mais 
típicos e originais. Faremos uma pausa para fotos na 
Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subiremos 
também a Montanha Montjuic, sede protagonista 
da Exposição Internacional de 1929 e também dos 
Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar 
a panorâmica, saída para Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
padroeira da hispanidade e percorrer seu centro 
antigo. Na parte da tarde, continuação para Madri. 
Alojamento.

17º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em MADRI.

rotativo essência  
(Cód. 500PP-15)

rotativo essência  
(Cód. 13 dias: 500RP-15;17 dias: 500RR-15)

1º Dia (Segunda): AMÉRICA – PARIS (Noite a 
bordo) 
2º Dia (Terça): PARIS Assistência e traslado ao 
hotel.

3º Dia (Quarta): PARIS

4º Dia (Quinta): PARIS

5º Dia (Sexta): PARIS – TURIM

6º Dia (Sábado): TURIM – VENEZA

7º Dia (Domingo): VENEZA – FLORENÇA

8º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA

9º Dia (Terça): ROMA

10º Dia (Quarta): ROMA

11º Dia (Quinta): ROMA – PISA – NICE

12º Dia (Sexta): NICE – BARCELONA

13º Dia (Sábado): BARCELONA – ZARAGOZA – 
MADRI

14º Dia (Domingo): MADRI –  Visita panorâmica.

15º Dia (Segunda): MADRI – BURGOS – 
BORDEAUX

16º Dia (Terça): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
BLOIS – PARIS

17º Dia (Quarta): PARIS

1º Dia (Domingo): AMÉRICA – ROMA (Noite a 
bordo) 

2º Dia (Segunda): ROMA Assistência e traslado 
ao hotel.

3º Dia (Terça): ROMA 

4º Dia (Quarta): ROMA 

5º Dia (Quinta): ROMA – PISA – NICE

6º Dia (Sexta): NICE – BARCELONA

7º Dia (Sábado): BARCELONA – ZARAGOZA – 
MADRI

8º Dia (Domingo): MADRI – Visita panorâmica.

9º Dia (Segunda): MADRI – BURGOS – 
BORDEAUX

10º Dia (Terça): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
BLOIS – PARIS

11º Dia (Quarta): PARIS

12º Dia (Quinta): PARIS

13º Dia (Sexta): PARIS – TURIM Café da manhã 
e FIM DA VIAGEM para os participantes com 
circuito terminando em PARIS.

PARIS – TURIM

14º Dia (Sábado): TURIM – VENEZA

15º Dia (Domingo): VENEZA – FLORENÇA

16º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA

17º Dia (Terça): ROMA Café da manhã e Fim 
DA VIAGEM para os participantes com circuito 
terminando em ROMA.

Início e fim
Duração

PARIS
17 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Média temporada .................................. 1.810
Alta temporada...................................... 1.990
Supl. quarto individual .......................... 730
Supl. Meia pensão (3 jantares) 
Bordeaux (1) Florença (1) Barcelona (1) . 110
Desconto Venda Antecipada .....................  54

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Ver detalhes das etapas, O PREÇO INCLUI e HOTÉIS PREVIS-
TOS segundo as cidades incluídas no itinerário (com 4 noites 
de alojamento em Paris e 2 em Madri) da versão ESSÊNCIA 
EUROPEIA (Pág. Anterior).

Ver detalhes das etapas, O PREÇO INCLUI e HOTÉIS PRE-
VISTOS segundo as cidades do trecho ROMA - ROMA (com 4 
noites de alojamento em Roma e 2 em Madri) incluídas no 
itinerário da versão ESSÊNCIA EUROPEIA (Pág. Anterior).

DATAS DE SAíDA DA AMÉRICA
Mai 4 11 18 25 Ago 3 17 31
Jun 1 8 15 22 29 Set 7 14 21 28
Jul 6 13 20 27 Out 5
l Média temporada l Alta temporada

DATAS DE SAíDA DA AMÉRICA
Mai 10 17 24 31 Ago 2 9 23
Jun 7 14 21 28 Set 6 13 20 27
Jul 5 12 19 26 Out 4 11
l Média temporada l Alta temporada

Início
Fim

Duração

ROMA
PARIS
13 dias

ROMA
ROMA

17 dias
Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada .......... 1.550 1.810
Alta temporada.............. 1.630 1.990
Supl. quarto individual .. 580 730
Supl. Meia pensão (3 
jantares) Bordeaux (1) 
Florença (1)Barcelona (1) - 110
Desc. Venda Antecipada... 46 54
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54$ 54$
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1º Dia (Segunda): AMÉRICA – PARIS
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Paris. Noite a bordo. 

2º Dia (Terça): PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre, 
à noite você poderá visitar opcionamente “Paris 
Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do 
Sena. 

3º Dia (Quarta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade 
Luz”, onde passaremos ao longo de seu marcos 
mais importantes, como a Place de la Concorde e 
a Bastilha - lugar simbólico da Revolução Francesa 
- seus bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, 
Les Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, 
etc. Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. 
Tarde livre para fazer uma visita opcional ao Museu 
do Louvre, um dos museus mais importantes do 
mundo e, à noite, assistir ao show do mundialmente 
famoso Moulin Rouge. 

4º Dia (Quinta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante 
o qual você poderá fazer uma excursão opcional 
ao magnífico Palácio de Versalhes, residência 
do Rei Sol, um dos palácios mais famosos do 
mundo, não somente por sua impressionante 
arquitetura e seus belos jardins, mas também 
por ser um marco importante na história da 
França. Declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO em 1979.

5º Dia (Sexta): PARIS – TURIM
Café da manhã saída para Turim, famosa cidade 
barroca, capital da região de Piemonte. Como 
destaque, sua rica arquitetura de diferentes 
estilos. A cidade se orgulha de ter sido a primeira 
capital da Itália e mais ainda por hospedar o Santo 
Sudário, considerado a relíquia mais importante do 
cristianismo, que é mantido em custódia na capela 
real da Catedral de São João Batista, embora nem 
sempre esteja exposto à vista de todos como forma 
de proteção. Alojamento.

6º Dia (Sábado): TURIM – VENEZA
Café da manhã e saída para Veneza. Chegada 
e alojamento. A seguir, realizaremos uma visita 
panorâmica a pé com guia local nesta cidade 
singular, que nos levará ao impressionante espaço 
monumental da Praça São Marcos que há séculos 
é o símbolo histórico desta cidade encantadora e 

única no mundo. Napoleão Bonaparte a definiu como 
o “Salão mais belo da Europa”. Veremos também, 
entre outros, a famosa Ponte dos Suspiros, um dos 
locais mais emblemáticos e românticos de Veneza. 
No final da visita faremos uma parada numa fábrica 
de cristal, onde poderemos admirar como é feito o 
famoso cristal veneziano e a seguir, possibilidade 
de fazer um agradável passeio opcional de gôndola.

7º Dia (Domingo): VENEZA – FLORENÇA
Café da manhã e continuação da nossa viagem 
até Florença, capital da Toscana e berço do 
Renascimento. Chegada e alojamento. A seguir 
sairemos para realizar a visita panorâmica com 
guia local que nos apresentará a cidade da Arte. 
Passearemos por suas ruas e praças, como a 
de Santa Croce, Signoria, República, o famoso 
Ponte Vecchio e a Catedral de Santa Maria del 
Fiore, com seu batistério e a importante Porta 
do Paraíso. 

8º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar 
a Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. 
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita 
opcional “Roma Barroca”, na qual você poderá 
descobrir as fontes e praças mais importantes 
da cidade.

9º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia)
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá 
ser aproveitado para fazer uma das visitas opcionais 
mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e 
Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto 
de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 
conhecida como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, 
visitando a famosa Gruta Branca (sempre que 
houver condições meteorológicas). Na hora prevista, 
retorno ao hotel de Roma.

10º Dia (Quarta): ROMA 
Café da manhã e alojamento. Durante este dia 
realizaremos uma visita panorâmica com guia 
local passando pelos lugares de maior interesse 
da “Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na 
Praça São Pedro, onde assistiremos, sempre que 
possível, à Audiência Papal. Tempo livre e, em 
seguida, possibilidade de visitar opcionalmente 
os Museus Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica 
de São Pedro, incluindo o túmulo do Papa João 
Paulo II.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Paris, Veneza, Florença, 

Roma, Barcelona e Madri.
•  Taxas de Estadia Turística em Turim, Veneza, 

Florença, Roma e Barcelona

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

DATAS DE SAíDA DA AmÉRICA
Abr 6 13 20 Out 5 12 19
Mai 4 11 18 25 Nov 2 16
Jun 1 8 15 22 29 Dez 7 21
Jul 6 13 20 27 Jan16 18
Ago 3 10 17 31 Fev16 1 29
Set 7 14 21 28 Mar16 7 14 21 28
l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

	 	Salidas com guia falando português*.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 PARIS Kyriad Est St. Maurice ou 
similar (Turístico)

1 TURIM Plaza (Turístico)

1 VENEZA (Mestre) Russot (Turístico)

1  FLORENÇA Autopark (Turístico)

3 ROMA Princess (Turístico Sup)

1 NICE Ibis Gare (Turístico)

1 BARCELONA
Catalonia Mikado (Turís-
tico)

2 MADRI Florida Norte (Turístico)

escapada à europa  (Cód. 505-15/16)

europa express  (Cód. 503-15/16)

Início
Fim

Duração

PARIS
ROMA

11 dias

PARIS
MADRI
15 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa Temporada  .......... 1.290 1.660
média temporada .......... 1.370 1.720
Alta temporada.............. 1.430 1.900
Supl. quarto individual .. 460 660
Desc. Venda Antecipada... 38 49

euROPA 
exPReSS

eScAPADA à 
euROPA
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NICE

TURIm

VENEZA

PARIS

 FLORENÇA

BARCELONA
ZARAgOZA

ROmA

PISA

mADRI

Cidade de início do circuito. Cidades de fim do circuito.

SÉRIE ECONÔmICA

49$

* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Em saídas imdicadas
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11º Dia (Quinta): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM, para os partici-
pantes com circuito terminando em ROMA.
Café da manhã e saída para Pisa. Parada na Praça 
dos Milagres para contemplar o belo complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e 
a famosa Torre Inclinada. Continuação para Nice, 
capital da Riviera Francesa. Alojamento. Sugerimos 
desfrutar do ambiente cosmopolita desta cidade, ou 
ainda, participar de uma excursão opcional a Môna-
co, Monte Carlo e seu famoso cassino.
 
12º Dia (Sexta): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela 
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola 
através da Provença. Chegada a Barcelona. 
Alojamento. Que tal desfrutar das diversas 
possibilidades noturnas que a cidade oferece?

13º Dia (Sábado): BARCELONA – ZARAGOZA – 
MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local a esta magnífica cidade, 
que tem sido palco de vários eventos mundiais que 
contribuiram para configurá-la e dar a projeção 
internacional que hoje ela desfruta. Percorreremos 
os lugares mais típicos e originais. Faremos uma 
pausa para fotos na Sagrada Família, obra-prima 
de Gaudí. Subiremos também a Montanha Montjuic, 
sede protagonista da Exposição Internacional de 
1929 e também dos Jogos Olímpicos de Verão 
de 1992. Ao finalizar a panorâmica, saída para 
Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, padroeira da hispanidade 
e percorrer seu centro antigo. Na parte da tarde, 
continuação para Madri. Alojamento.

14º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da 
manhã, visita panorâmica com guia local que nos 
permitirá conhecer um pouco sobre a história, 
os monumentos e os contrastes que a capital da 
Espanha oferece, percorrendo seus lugares mais 
importantes, começando pela Velha Madri, com 
sua típica atmosfera, até a Nova Madri, com seus 
modernos edifícios, passando pelo Estádio Santiago 
Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, 
e pela Gran Via, para terminar na régia Plaza de 
Oriente. À tarde, sugerimos uma visita opcional à 
imperial cidade de Toledo. 

15º Dia (Segunda): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os partici-
pantes com circuito terminando em MADRI. 

je t’aime europa (Cód. 446-15)

“uma opção para finalizar sua viagem em paris”

1º ao 10º Dia: Mesmo itinerário do circuito EUROPA 
EXPRESS da página anterior

11º Dia (Quinta): ROMA – PISA – MILÃO
Café da manhã e saída para Pisa. Parada na Praça dos 
Milagres para contemplar o belo complexo monumen-
tal formado pela Catedral, o Batistério e a famosa Torre 
Inclinada. Continuação para Milão. Alojamento.

12º Dia (Sexta): MILÃO – LUCERNA – BERNA
Café da manhã e saída para a fronteira suíça. Atra-
vessaremos os Alpes pelo túnel de São Gotardo, 
um dos mais longos da Europa, percorrendo belas 
paragens naturais repletas de bosques e lagos. Na 
extremidade ocidental do Lago dos 4 Cantões, diante 
de uma paisagem alpina deslumbrante, encontra-
-se uma das mais belas cidades da Suíça, Lucerna, 
onde teremos tempo livre para descobrir suas ruas 
e recantos de extrema beleza, seus edifícios ador-
nados com excelentes pinturas, suas praças, fontes 
e belas pontes medievais de madeira que cruzam o 
Rio Reuss, entre as quais se destaca a Kapellbrücke, 
principal símbolo da cidade, já que a água é um dos 
elementos fundamentais do charme da cidade. No 
horário combinado, seguiremos para Berna, a capital 
do país, outra bela cidade situada num meandro do 
rio Aar, Patrimônio da UNESCO desde 1983 por sua 
arquitetura medieval preservada através dos sécu-
los. Alojamento.

13º Dia (Sábado): BERNA – BEAUNE – PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa para 
chegar a Beaune, capital da região vinícola de Bor-
gonha. Tempo livre para percorrer suas belas ruas 
de pedras e admirar seu excepcional patrimônio, 
como a Basílica de Notre Dame, o Museu do Vinho e 
o Hôtel-Dieu, famoso hospital de caridade convertido 
em museu. Continuação para Paris. Alojamento. À 
noite você poderá visitar opcionalmente “Paris Ilu-
minada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.

14º Dia (Domingo): PARIS
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.
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O PREÇO INCLUI
•  Os serviços detalhados no circuito 

EUROPA EXPRESS (pág. anterior)

HOTÉIS PREVISTOS
Os citados no circuito EUROPA EXPRESS
pág. anterior, até Roma

Noites e Hotéis continuação a Paris:

Noites Cidade Hotel

1 MILÃO Ibis Centro (Turístico)

1 BERNA Kreuz / Metropol (Turís-
tico)

1 PARIS Kyriad Porte D’Ivry
(Turístico)

DATAS DE SAíDA DA AmÉRICA
Mai 11 Ago 3 17 31

Jun 8 Set 14 28

Jul 6 20 Out 12
l Média temporada l Alta temporada

	 	Salidas com guia falando português*.

Início e fim
Duração

PARIS
14 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

média temporada ........................ 1.520
Alta temporada............................ 1.660
Supl. quarto individual ................ 580
Desconto Venda Antecipada........ 45

mILÃO

PISA

PARIS

ROmA

Cidades de início e/ou fim do circuito.

BERNA

TURIm

VENEZA

 FLORENÇA

SÉRIE ECONÔmICA

45$

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

* No trecho Roma – Paris não garantimos guias falando Português.
*  Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, 

mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Em saídas imdicadas
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1º Dia (Domingo): AMÉRICA – MADRI
Saída de seu país de origem com destino final, Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Segunda): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Durante este dia, membros de 
nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre 
as atividades que você poderá realizar durante sua 
estadia em Madri. Alojamento. 

3º Dia (Terça): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monu-
mentos e os contrastes que a capital da Espanha 
oferece, percorrendo seus lugares mais importan-
tes, começando pela Velha Madri, com sua típica 
atmosfera, até a Nova Madri, com seus modernos 
edifícios, passando pelo Estádio Santiago Berna-
beu, Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, e pela 
Gran Via, para terminar na régia Plaza de Oriente. 
À tarde sugerimos uma excursão opcional à impe-
rial cidade de Toledo. 

4º Dia (Quarta): MADRI – BURGOS – LOURDES 
Café da manhã e saída para Burgos, parada para 
admirar sua imponente Catedral Gótica. Continuação 
da viagem até a fronteira francesa para chegar a 
Lourdes, centro religioso mundialmente conhecido. 
Alojamento. À noite, possibilidade de assistir à “Pro-
cissão das Tochas”.

5º Dia (Quinta): LOURDES – NICE
Café da manhã e saída para Nice, capital da Riviera 
Francesa. Alojamento. Tempo livre para desfrutar 
desta singular cidade.

6º Dia (Sexta): NICE – MÔNACO E MONTE CARLO 
– TURIM 
Café da manhã e saída para o Principado de Môna-
co, famoso enclave da Côte D’Azur. Subiremos até 
o ponto mais alto do rochedo, coroado pelo Palácio 
da família Grimaldi, percorrendo as pequenas e 
encantadoras ruas que o rodeiam para, a seguir, 
descer até Monte Carlo, mais conhecida por seu 
badalado Cassino, o glamour dos jogos, dos auto-
móveis de luxo e das celebridades, sem esquecer 
que algumas de suas ruas e o famoso túnel fazem 
parte do circuito onde se realiza o Grande Prêmio 
de Mônaco de Fórmula 1. Na hora marcada, saída 
para Turim, capital da região do Piemonte. Chegada 
e alojamento. A seguir, realizaremos uma visita 
com guia local àquela que foi a primeira capital 
da Itália. Poderemos apreciar a rica arquitetura 
de diferentes estilos, onde se destacam obras dos 
grandes mestres do Barroco, tais como o Palácio 
Real, Palácio Madama, Piazza San Carlo, Piazza 
Carignano e a capela real da Catedral de São João 
Batista, orgulhosa guardiã do Santo Sudário, consi-
derado a relíquia mais importante da Cristandade, 
ainda que sua exposição ao público aconteça a cada 
10, 12 ou 20 anos para garantir sua proteção e con-

servação; por este motivo visitaremos também a 
Igreja de São Lourenço, não somente pelo seu valor 
arquitetônico, mas para podermos admirar uma 
magnífica réplica do Santo Sudário.

7º Dia (Sábado): TURIM – VENEZA
Café da manhã e saída para Veneza. Chegada e 
alojamento. A seguir, realizaremos uma visita 
panorâmica a pé com guia local nesta cidade sin-
gular, que nos levará ao impressionante espaço 
monumental da Praça São Marcos que há séculos 
é o símbolo histórico desta cidade encantadora 
e única no mundo. Napoleão Bonaparte a definiu 
como o “Salão mais belo da Europa”. Veremos 
também, entre outros, a famosa Ponte dos Sus-
piros, um dos locais mais emblemáticos e român-
ticos de Veneza. No final da visita faremos uma 
parada numa fábrica de cristal, onde poderemos 
admirar como é feito o famoso cristal veneziano 
e a seguir, possibilidade de fazer um agradável 
passeio opcional de gôndola. 

8º Dia (Domingo): VENEZA – FLORENÇA
Café da manhã e continuação da nossa viagem até 
Florença, capital da Toscana e berço do Renasci-
mento. Chegada e alojamento. A seguir sairemos 
para realizar a visita panorâmica com guia local que 
nos apresentará a cidade da Arte. Passearemos por 
suas ruas e praças, como a de Santa Croce, Signoria, 
República, o famoso Ponte Vecchio e a Catedral de 
Santa Maria del Fiore, com seu batistério e a impor-
tante Porta do Paraíso.

9º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem efetu-
ando uma breve pausa em Assis para visitar a Basí-
lica de São Francisco. Chegada a Roma. Alojamento. 
Possibilidade de realizar a visita opcional “Roma 
Barroca”, na qual você poderá descobrir as fontes e 
praças mais importantes da cidade.

10º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia)
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá 
ser aproveitado para fazer uma das visitas opcio-
nais mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri 
e Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto 
de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 
conhecida como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, 
visitando a famosa Gruta Branca (sempre que houver 
condições meteorológicas). Na hora prevista, retorno 
ao hotel de Roma.

11º Dia (Quarta): ROMA
Café da manhã e alojamento. Durante este dia reali-
zaremos uma visita panorâmica com guia local pas-
sando pelos lugares de maior interesse da “Cidade 
Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça São Pedro, 
onde assistiremos, sempre que possível, à Audiência 
Papal. Tempo livre e, em seguida, possibilidade de 
visitar opcionalmente os Museus Vaticanos, a Capela 

europa sem fronteiras  (Cód. 515-15)
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O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Madri, Turim, Veneza, 

Florença, Roma, Paris e Barcelona.
•  Excursão a Mônaco e Monte Carlo.
•  Taxas de Estadia Turística em Turim, Veneza, 

Florença, Roma, Milão e Barcelona.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Início
Fim

Duração

MADRI
MADRI
21 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada ............................. 2.280
Alta temporada................................. 2.470
Supl. quarto individual ..................... 900
Desconto Venda Antecipada............. 68

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 10 Ago 2 16 30
Jun 7 Set 13 27
Jul 5 19 Out 11

l Média temporada l Alta temporada

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 MADRI Praga (Turístico)

1 LOURDES Arcades (Turístico)

1 NICE Campanile Aeroport (Turís-
tico)

1 TURIM Plaza (Turístico)

1 VENEZA 
(Marghera) Holiday Inn (Turístico)

1  FLORENÇA Mirage (Turístico)

3 ROMA Princess (Turístico Sup.)

1 MILÃO Ibis Centro (Turístico)

1 BERNA Kreuz/Metropol (Turístico)

4 PARIS Kyriad Porte D’Ivry 
(Turístico)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turís-
tico)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turís-
tico)

1 MADRI Praga (Turístico)

SÉRIE ECONÔMICA

Cidade de início e fim de circuito.

TURIM

MILÃO

PISA

bERNA

LUCERNA
bEAUNE

VENEZA

 FLORENÇALOURDES

bARCELONAZARAgOZA

LIMOgES

TOULOUSE

bURgOS

MADRI

ROMA

PARIS

NICE MÔNACO/
MONTECARLO

68$
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Sistina e a Basílica de São Pedro, incluindo o túmulo 
do Papa João Paulo II.

12º Dia (Quinta): ROMA – PISA – MILÃO 
Café da manhã e saída para Pisa. Parada na Praça 
dos Milagres para contemplar o belo complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e 
a famosa Torre Inclinada. Continuação para Milão. 
Alojamento.

13º Dia (Sexta): MILÃO – LUCERNA – BERNA
Café da manhã e saída para a fronteira suíça. Atra-
vessaremos os Alpes pelo túnel de São Gotardo, 
um dos mais longos da Europa, percorrendo belas 
paragens naturais repletas de bosques e lagos. Na 
extremidade ocidental do Lago dos 4 Cantões, diante 
de uma paisagem alpina deslumbrante, encontra-
-se uma das mais belas cidades da Suíça, Lucerna, 
onde teremos tempo livre para descobrir suas ruas 
e recantos de extrema beleza, seus edifícios ador-
nados com excelentes pinturas, suas praças, fontes 
e belas pontes medievais de madeira que cruzam o 
Rio Reuss, entre as quais se destaca a Kapellbrücke, 
principal símbolo da cidade, já que a água é um dos 
elementos fundamentais do charme da cidade. No 
horário combinado, seguiremos para Berna, a capital 
do país, outra bela cidade situada num meandro do 
rio Aar, Patrimônio da UNESCO desde 1983 por sua 
arquitetura medieval preservada através dos sécu-
los. Alojamento.

14º Dia (Sábado): BERNA – BEAUNE – PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa 
para chegar a Beaune, capital da região vinícola 
de Borgonha. Tempo livre para percorrer suas 
belas ruas de pedras e admirar seu excepcional 
patrimônio, como a Basílica de Notre Dame, o 
Museu do Vinho e o Hôtel-Dieu, famoso hospital 
de caridade convertido em museu. Continuação 
para Paris. Alojamento. À noite você poderá visitar 
opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um boni-
to cruzeiro ao longo do Sena. 

15º Dia (Domingo): PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a Basti-
lha - lugar simbólico da Revolução Francesa - seus 
bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les 
Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, um dos museus mais importantes do mundo 
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 

16º Dia (Segunda): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre que pode 
ser aproveitado para visitar opcionalmente a Ópera 
de Paris, mais conhecida como Ópera Garnier, um 
dos edifícios mais belos e representativos de Paris, 
onde se reunia a burguesia e a aristocracia pari-
siense; para posteriormente subir a famosa colina 

de Montmartre, também conhecida como “Bairro 
dos Pintores”, o mais típico e boêmio da cidade, 
com suas ruas cheias de artistas e acolhedores 
cafés, onde é possível saborear a tradicional sopa 
de cebola e os famosos crepes, tendo como pano de 
fundo a bela Basílica do Sagrado Coração, situada 
no alto da colina e desfrutar das espetaculares 
vistas da cidade.

17º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante 
o qual você poderá fazer uma excursão opcional 
ao magnífico Palácio de Versalhes, residência do 
Rei Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, 
não somente por sua impressionante arquitetura 
e seus belos jardins, mas também por ser um 
marco importante na história da França. Decla-
rado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO 
em 1979.

18º Dia (Quarta): PARIS – LIMOGES – TOULOUSE
Café da manhã e saída para o sul da França. 
Atravessando a região de Limousin, chegaremos 
a Limoges, célebre por suas fábricas de porcela-
na. Teremos tempo livre nessa cidade, que conta 
com muitos monumentos e edifícios: a Catedral 
de Saint-Etienne (Sto. Estêvão), o Anfiteatro galo-
-romano, a Estação dos Beneditinos, o Mercado 
Central. Através deles, a história se faz presente em 
cada esquina. Na hora marcada, seguiremos para 
Toulouse. Alojamento.  

19º Dia (Quinta): TOULOUSE – BARCELONA
Café da manhã e saída para o centro de Toulouse, 
onde teremos tempo livre para descobrir esta bela 
e animada cidade, também conhecida como a “Ville 
Rose” pelo encanto de suas vistosas fachadas em 
tons rosados, e desfrutar da serenidade do cais 
do rio Garonne e das margens do Canal du Midi 
(declarado “Patrimônio Mundial da Humanidade”). 
Na hora marcada, saída para Narbonne e para 
a fronteira espanhola, para chegar a Barcelona. 
Alojamento.

20º Dia: (Sexta): BARCELONA – ZARAGOZA – 
MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâ-
mica com guia local a esta magnífica cidade, que 
tem sido palco de vários eventos mundiais que 
contribuiram para configurá-la e dar a projeção 
internacional que hoje ela desfruta. Percorreremos 
os lugares mais típicos e originais. Faremos uma 
pausa para fotos na Sagrada Família, obra-prima 
de Gaudí. Subiremos também a Montanha Mon-
tjuic, sede protagonista da Exposição Internacional 
de 1929 e também dos Jogos Olímpicos de Verão 
de 1992. Ao finalizar a panorâmica, saída para 
Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, padroeira da hispanidade 
e percorrer seu centro antigo. Na parte da tarde, 
continuação para Madri. Alojamento.

21º Dia (Sábado): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.
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O PREÇO INCLUI
Os citados no circuito EUROPA SEM FRONTEIRAS 
(pág. anterior).

Início
Fim

Duração

MADRI
PARIS
18 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada ............................. 2.100
Alta temporada................................. 2.250
Supl. quarto individual ..................... 720
Desconto Venda Antecipada............. 63

HOTÉIS PREVISTOS
Os citados no circuito EUROPA SEM FRONTEIRAS 
pág. anterior (com 3 noites em Madri no início e 3 
noites em Paris no final).

conhecer a europa  (Cód. 459-15)

1º Dia (Sábado): AMÉRICA – MADRI 
(Noite a bordo)

2º Dia (Domingo): MADRI  
Assistência e traslado ao hotel. 

3º Dia (Segunda): MADRI Visita panorâmica 

4º Dia (Terça): MADRI Dia livre

5º Dia (Quarta): MADRI – BURGOS – LOURDES

6º Dia (Quinta): LOURDES – NICE

7º Dia (Sexta): NICE – MÔNACO E MONTE CARLO – 
TURIM

8º Dia (Sábado): TURIM – VENEZA

9º Dia (Domingo): VENEZA – FLORENÇA

10º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA

11º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia) 
(opcionais Nápoles, Capri e Pompeia)

12º Dia (Quarta): ROMA

13º Dia (Quinta): ROMA – PISA – MILÃO 

14º Dia (Sexta): MILÃO – LUCERNA – BERNA

15º Dia (Sábado): BERNA – BEAUNE – PARIS

16º Dia (Domingo): PARIS

17º Dia (Segunda): PARIS

18º Dia (Terça): PARIS

Café da manhã e FIM DA VIAGEM

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 9 Ago 1 15 29
Jun 6 Set 12 26
Jul 4 18 Out 10
l Média temporada l Alta temporada

SÉRIE ECONÔMICA

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

TURIM

MILÃO

PISA

bERNA

LUCERNA
bEAUNE

VENEZA

 FLORENÇALOURDES

bURgOS

MADRI

ROMA

PARIS

NICE

MÔNACO/
MONTECARLO

63$
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1º Dia (Domingo): AMÉRICA – LISBOA
Saída de seu país de origem com destino final, 
Lisboa. Noite a bordo. 

2º Dia (Segunda): LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre.

3º Dia (Terça): LISBOA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local percorrendo o 
Bairro da Alfama, Torre de Belém e Mosteiro dos 
Jerônimos. Tarde livre que poderemos aproveitar 
para continuar visitando a cidade ou realizar uma 
excursão opcional às bonitas cidades de Sintra, 
Cascais e Estoril. 

4º Dia (Quarta): LISBOA – CÁCERES – SEVILHA
Café da manhã. Saída para a fronteira espanhola 
para chegar a Cáceres, cidade Patrimônio da 
Humanidade, onde faremos a visita com guia 
local. Suas muralhas almóadas e as construções 
de incalculável valor histórico e arquitetônico 
fazem desse local um retrato dos séculos XIV ao 
XVI, patente em suas casas, palácios e edifícios 
religiosos, que lhe outorgaram o título de “Terceiro 
Conjunto Monumental da Europa”. Percorreremos 
sua Praça Principal e o centro antigo, com seu bairro 
medieval. Posteriormente continuação da viagem até 
Sevilha. Alojamento.

5º Dia (Quinta): SEVILHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da 
manhã faremos a visita panorâmica com guia 
local percorrendo a Universidade, o Parque de 
Maria Luisa, a Plaza de América, os Pavilhões da 
Exposição Universal de 1929 e os Jardins de Murillo, 
onde iniciaremos um passeio a pé pelo Bairro 
de Santa Cruz, até chegar a dois monumentos 
Patrimônio da Humanidade, o Alcázar e a Catedral 
(visita ao interior) com a Giralda, antigo minarete 
da Mesquita, hoje transformado em campanário. 
Tarde livre para continuar visitando a cidade e seus 
bairros típicos.

6º Dia (Sexta): SEVILHA – RONDA – COSTA DEL SOL 
Café da manhã e saída. Percorrendo a Rota dos 
Pueblos Blancos, chegaremos a Ronda, uma das 
cidades mais antigas da Espanha, cujas origens 
remontam ao Neolítico. Teremos tempo livre para 
admirar seus monumentos mais significativos, como 
a Arena de Touros, símbolo e alma da cidade e 
a Ponte Nova, de onde desfrutaremos de vistas 
espetaculares. À tarde, saída para a mundialmente 
conhecida Costa del Sol. Jantar e alojamento.

7º Dia (Sábado): COSTA DEL SOL – GRANADA
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico 
de fama mundial. Na parte da manhã, saída para 
Granada, assentada aos pés da Sierra Nevada. Visita 
com guia local ao magnífico complexo monumental 
da Alhambra, declarada Patrimônio da Humanidade, 
com seus belos Palácios Nasridas e os esplêndidos 
Jardins do Generalife. Alojamento.

8º Dia (Domingo): GRANADA – TOLEDO – MADRI
Café da manhã e saída para Toledo. Visita com guia 
local a esta cidade monumental, Patrimônio da 
Humanidade. Faremos uma panorâmica pela cidade 
e um passeio a pé pelo centro histórico, visitando a 
Catedral (visita ao interior) e a Igreja de São Tomé 
(visita ao interior) onde se encontra o quadro de 
El Greco, considerado por muitos como sua obra-
prima, “O Enterro do Conde de Orgaz”, e já no antigo 
bairro judeu, a Sinagoga de Santa Maria la Blanca. À 
tarde, saída para Madri. Alojamento.

9º Dia (Segunda): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, 
começando pela Velha Madri, com sua típica 
atmosfera, até a Nova Madri, com seus modernos 
edifícios, passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, 
Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, 
para terminar na régia Plaza de Oriente. Tarde livre. 

10º Dia (Terça): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar 
explorando a cidade ou fazer uma excursão opcional 
aos seus arredores, por exemplo, El Escorial, 
ou ainda, assistir a um de seus shows teatrais e 
musicais.

11º Dia (Quarta): MADRI – BURGOS – LOURDES 
Café da manhã e saída para Burgos, parada para 
admirar sua imponente Catedral Gótica. Continuação 
da viagem até a fronteira francesa para chegar a 
Lourdes, centro religioso mundialmente conhecido. 
Alojamento. À noite, possibilidade de assistir à 
“Procissão das Tochas”.

12º Dia (Quinta): LOURDES – NICE
Café da manhã e saída para Nice, capital da Riviera 
Francesa. Alojamento. Tempo livre para desfrutar 
desta singular cidade.

13º Dia (Sexta): NICE – MÔNACO E MONTE CARLO 
– TURIM
Café da manhã e saída para o Principado de Mônaco, 
famoso enclave da Côte D’Azur. Subiremos até o ponto 
mais alto do rochedo, coroado pelo Palácio da família 
Grimaldi, percorrendo as pequenas e encantadoras 
ruas que o rodeiam para, a seguir, descer até Monte 
Carlo, mais conhecida por seu badalado Cassino, o 
glamour dos jogos, dos automóveis de luxo e das 
celebridades, sem esquecer que algumas de suas 
ruas e o famoso túnel fazem parte do circuito onde 
se realiza o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 
1. Na hora marcada, saída para Turim, capital da 
região do Piemonte. Chegada e alojamento. A seguir, 
realizaremos uma visita com guia local àquela que 
foi a primeira capital da Itália. Poderemos apreciar 
a rica arquitetura de diferentes estilos, onde se 
destacam obras dos grandes mestres do Barroco, 
tais como o Palácio Real, Palácio Madama, Piazza San 
Carlo, Piazza Carignano e a capela real da Catedral 
de São João Batista, orgulhosa guardiã do Santo 
Sudário, considerado a relíquia mais importante da 
Cristandade, ainda que sua exposição ao público 
aconteça a cada 10, 12 ou 20 anos para garantir sua 
proteção e conservação; por este motivo visitaremos 
também a Igreja de São Lourenço, não somente pelo 
seu valor arquitetônico, mas para podermos admirar 
uma magnífica réplica do Santo Sudário.

14º Dia (Sábado): TURIM – VENEZA
Café da manhã e saída para Veneza. Chegada e 
alojamento. A seguir, realizaremos uma visita 
panorâmica a pé com guia local nesta cidade 
singular, que nos levará ao impressionante espaço 
monumental da Praça São Marcos que há séculos 
é o símbolo histórico desta cidade encantadora e 
única no mundo. Napoleão Bonaparte a definiu como 
o “Salão mais belo da Europa”. Veremos também, 
entre outros, a famosa Ponte dos Suspiros, um dos 
locais mais emblemáticos e românticos de Veneza. 
No final da visita faremos uma parada numa fábrica 
de cristal, onde poderemos admirar como é feito o 

europa completa  (Cód. 19 dias: 420LR-15; 25 dias: 420LP-15; 28 dias: 420LM-15; 31 dias: 420LL-15)
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O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet. Serviço de 

carregadores incluso em Lisboa, Sevilha, C. del Sol, 
Granada, Salamanca e Fátima e 1 jantar na Costa del 
Sol.

•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Lisboa, Cáceres, Sevilha, 

Alhambra de Granada, Toledo, Madri, Turim, Veneza, 
Florença, Roma, Paris, Barcelona e Salamanca.

•  Excursão a Mônaco e Monte Carlo.
•  Taxas de Estadia Turística em Turim, Veneza, 

Florença, Roma, Barcelona e Milão.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Início
Fim

Duração

lisboa
roma

19 dias

lisboa
paris
25 dias

lisboa
maDri
28 dias

lisboa
lisboa
31 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média tem-
porada ........ 2.270 2.990 3.290 3.480
Alta tempo-
rada ............ 2.390 3.150 3.450 3.630
Supl. quarto 
individual .... 1.260 1.720 1.880 2.010
Desc. Venda 
Antecipada... 68 89 98 104

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 3 31 Ago 9 23
Jun 28   Set 6 20
Jul 12 26 Out 4
l Média temporada l Alta temporada

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 LISBOA Roma (Turístico)
2 SEVILHA Don Paco (Turístico)
1 COSTA DEL SOL Las Pirámides (Turístico)
1 GRANADA Saray (Turístico)
3 MADRI Puerta de Toledo (Turístico)
1 LOURDES Arcades (Turístico)

1 NICE Campanile Aeroport (Turís-
tico)

1 TURIM Plaza (Turístico)
1 VENEZA (Marghera) Holiday Inn (Turístico)
1 FLORENÇA Mirage (Turístico) 
3 ROMA Princess (Turístico Sup.)
1 MILÃO Ibis Centro (Turístico)
1 BERNA Kreuz / Metropol (Turístico)
4 PARIS Kyriad Porte D’Ivry (Turístico)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turís-
tico)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turístico)
1 MADRI Praga (Turístico)
1 SALAMANCA Gran Hotel Corona (Turístico Sup.)
1 FÁTIMA São José (Turístico)
1 LISBOA Roma (Turístico)

SÉRIE ECONÔMICA

TURIM
MILÃO

PISA

bERNA
bEAUNE

VENEZA

 FLORENÇALOURDES

bARCELONAZARAGOZA

LIMOGES

TOULOUSE

bURGOS

MADRI
TOLEDO

GRANADASEVILHA

CÁCERES

ÁVILASALAMANCA

FÁTIMA
COIMbRA

LISbOA

C. DEL SOL

ROMA

PARIS

NICE
MÔNACO/

MONTECARLO

Cidade de início/fim do circuito. Cidades de fim do circuito.

104$
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famoso cristal veneziano e a seguir, possibilidade 
de fazer um agradável passeio opcional de gôndola.

15º Dia (Domingo): VENEZA – FLORENÇA
Café da manhã e continuação da nossa viagem 
até Florença, capital da Toscana e berço do 
Renascimento. Chegada e alojamento. A seguir 
sairemos para realizar a visita panorâmica com 
guia local que nos apresentará a cidade da Arte. 
Passearemos por suas ruas e praças, como a de 
Santa Croce, Signoria, República, o famoso Ponte 
Vecchio e a Catedral de Santa Maria del Fiore, com 
seu batistério e a importante Porta do Paraíso. 

16º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar 
a Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. 
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita opcional 
“Roma Barroca”, na qual você poderá descobrir as 
fontes e praças mais importantes da cidade.

17º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia)
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá 
ser aproveitado para fazer uma das visitas opcionais 
mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri 
e Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto 
de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 
conhecida como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, 
visitando a famosa Gruta Branca (sempre que houver 
condições meteorológicas). Na hora prevista, retorno 
ao hotel de Roma.

18º Dia (Quarta): ROMA
Café da manhã e alojamento. Durante este dia 
realizaremos uma visita panorâmica com guia 
local passando pelos lugares de maior interesse 
da “Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça 
São Pedro, onde assistiremos, sempre que possível, 
à Audiência Papal. Tempo livre e, em seguida, 
possibilidade de visitar opcionalmente os Museus 
Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro, 
incluindo o túmulo do Papa João Paulo II.

19º Dia (Quinta): ROMA – PISA – MILÃO
Café da manhã e FIM DA VIAGEM, para os participan-
tes com circuito terminando em ROMA.
Para os demais participantes, café da manhã e 
saída para Pisa. Parada na Praça dos Milagres para 
contemplar o belo complexo monumental formado 
pela Catedral, o Batistério e a famosa Torre Inclinada. 
Continuação para Milão. Alojamento.

20º Dia: (Sexta): MILÃO – LUCERNA – BERNA
Café da manhã e saída para a fronteira suíça. 
Atravessaremos os Alpes pelo túnel de São Gotardo, 
um dos mais longos da Europa, percorrendo belas 
paragens naturais repletas de bosques e lagos. Na 
extremidade ocidental do Lago dos 4 Cantões, diante 
de uma paisagem alpina deslumbrante, encontra-
se uma das mais belas cidades da Suíça, Lucerna, 
onde teremos tempo livre para descobrir suas ruas e 
recantos de extrema beleza, seus edifícios adornados 
com excelentes pinturas, suas praças, fontes e belas 
pontes medievais de madeira que cruzam o Rio 
Reuss, entre as quais se destaca a Kapellbrücke, 
principal símbolo da cidade, já que a água é um dos 
elementos fundamentais do charme da cidade. No 
horário combinado, seguiremos para Berna, a capital 
do país, outra bela cidade situada num meandro do 
rio Aar, Patrimônio da UNESCO desde 1983 por sua 

arquitetura medieval preservada através dos séculos. 
Alojamento.

21º Dia (Sábado): BERNA – BEAUNE – PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa 
para chegar a Beaune, capital da região vinícola de 
Borgonha. Tempo livre para percorrer suas belas 
ruas de pedras e admirar seu excepcional patrimônio, 
como a Basílica de Notre Dame, o Museu do Vinho e 
o Hôtel-Dieu, famoso hospital de caridade convertido 
em museu. Continuação para Paris. Alojamento. 
À noite você poderá visitar opcionalmente “Paris 
Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do 
Sena. 

22º Dia (Domingo): PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a 
Bastilha - lugar simbólico da Revolução Francesa 
- seus bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, 
Les Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, um dos museus mais importantes do mundo 
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 

23º Dia (Segunda): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre que pode ser 
aproveitado para visitar opcionalmente a Ópera de 
Paris, mais conhecida como Ópera Garnier, um dos 
edifícios mais belos e representativos de Paris, onde 
se reunia a burguesia e a aristocracia parisiense; 
para posteriormente subir a famosa colina de 
Montmartre, também conhecida como “Bairro dos 
Pintores”, o mais típico e boêmio da cidade, com 
suas ruas cheias de artistas e acolhedores cafés, 
onde é possível saborear a tradicional sopa de cebola 
e os famosos crepes, tendo como pano de fundo a 
bela Basílica do Sagrado Coração, situada no alto da 
colina e desfrutar das espetaculares vistas da cidade.

24º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, 
não somente por sua impressionante arquitetura 
e seus belos jardins, mas também por ser um 
marco importante na história da França. Declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1979.

25º Dia (Quarta): PARIS – LIMOGES – TOULOUSE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em PARIS.
Para os demais participantes, café da manhã e 
saída para o sul da França. Atravessando a região 
de Limousin, chegaremos a Limoges, célebre por 
suas fábricas de porcelana. Teremos tempo livre 
nessa cidade, que conta com muitos monumentos e 
edifícios: a Catedral de Saint-Etienne (Sto. Estêvão), 
o Anfiteatro galo-romano, a Estação dos Beneditinos, 
o Mercado Central. Através deles, a história se 
faz presente em cada esquina. Na hora marcada, 
seguiremos para Toulouse. Alojamento.  

26º Dia (Quinta): TOULOUSE - BARCELONA
Café da manhã e saída para o centro de Toulouse, 
onde teremos tempo livre para descobrir esta bela 
e animada cidade, também conhecida como a “Ville 
Rose” pelo encanto de suas vistosas fachadas em 
tons rosados, e desfrutar da serenidade do cais 

do rio Garonne e das margens do Canal du Midi 
(declarado “Patrimônio Mundial da Humanidade”). 
Na hora marcada, saída para Narbonne e para 
a fronteira espanhola, para chegar a Barcelona. 
Alojamento.

27º Dia (Sexta): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica 
com guia local a esta magnífica cidade, que tem sido 
palco de vários eventos mundiais que contribuiram 
para configurá-la e dar a projeção internacional que 
hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares mais 
típicos e originais. Faremos uma pausa para fotos na 
Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subiremos 
também a Montanha Montjuic, sede protagonista 
da Exposição Internacional de 1929 e também dos 
Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar 
a panorâmica, saída para Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
padroeira da hispanidade e percorrer seu centro 
antigo. Na parte da tarde, continuação para Madri. 
Alojamento.

28º Dia (Sábado): MADRI – ÁVILA – SALAMANCA
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em MADRI..
Para os demais participantes, café da manhã e 
saída para Ávila, Patrimônio da Humanidade e 
cidade natal de Santa Teresa de Jesus. Sua grande 
muralha românica rodeia a cidade e guarda grande 
parte de seu tesouro monumental. Tempo livre 
para desfrutar dessa joia medieval. A seguir, saída 
para Salamanca, cidade Universitária por excelência, 
conhecida mundialmente por isso e por sua riqueza 
artística: catedrais, palácios, igrejas de diversos 
estilos. Na parte da tarde, faremos a visita à cidade 
com guia local incluindo a Praça Principal, a Casa 
das Conchas, a Catedral Nova, a Velha Catedral e 
a Universidade. À noite, você poderá desfrutar do 
animado ambiente desta cidade. Alojamento.

29º Dia (Domingo): SALAMANCA – C.RODRIGO – 
COIMBRA – FÁTIMA 
Café da manhã. Saída por Ciudad Rodrigo, breve 
passeio a pé por esta preciosa cidade medieval 
declarada Conjunto Histórico Artístico, onde seus 
muros guardam um rico patrimônio de edifícios 
civis e religiosos, a começar pela Catedral e o 
Castelo. Continuação até a fronteira portuguesa para 
continuar, através de Guarda, até Coimbra, sede de 
uma das Universidades mais antigas da Europa e 
antiga capital de Portugal, com ruas estreitas, casas 
suspensas, palácios, capelas e igrejas, que fazem 
desta cidade um deleite para os olhos. Continuação 
para Fátima, um dos Santuários Marianos mais 
importantes do mundo após as seis aparições da 
Virgem aos três pastorinhos, perto da Cova da Iria. 
Alojamento.

30º Dia: (Segunda): FÁTIMA – ÓBIDOS – LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval 
de Óbidos, com suas simpáticas ruelas de pedra e 
típicas casinhas brancas com telhados vermelhos, 
protegidas pela imponente muralha que as circunda. 
Nossa próxima parada será Lisboa, capital de 
Portugal, situada na desembocadura do rio Tejo. 
Alojamento.

31º Dia (Terça): LISBOA
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para participantes 
com circuito terminando em LISBOA.
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1º Dia (Domingo): AMÉRICA – ROMA
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Roma. Noite a bordo. 

2º Dia (Segunda): ROMA
Chegada ao aeroporto de Roma. Assistência e trasla-
do ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre. Possibili-
dade de realizar a visita opcional “Roma Barroca”, na 
qual você poderá descobrir as fontes e praças mais 
importantes da cidade.

3º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia)
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá 
ser aproveitado para fazer uma das visitas opcio-
nais mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri 
e Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto 
de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 
conhecida como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, 
visitando a famosa Gruta Branca (sempre que houver 
condições meteorológicas). Na hora prevista, retorno 
ao hotel de Roma.

4º Dia (Quarta): ROMA
Café da manhã e alojamento. Durante este dia reali-
zaremos uma visita panorâmica com guia local pas-
sando pelos lugares de maior interesse da “Cidade 
Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça São Pedro, 
onde assistiremos, sempre que possível, à Audiência 
Papal. Tempo livre e, em seguida, possibilidade de 
visitar opcionalmente os Museus Vaticanos, a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro, incluindo o túmulo 
do Papa João Paulo II.

5º Dia (Quinta): ROMA – PISA – MILÃO 
Café da manhã e saída para Pisa. Parada na Praça 
dos Milagres para contemplar o belo complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e 
a famosa Torre Inclinada. Continuação para Milão. 
Alojamento.

6º Dia (Sexta): MILÃO – LUCERNA – BERNA
Café da manhã e saída para a fronteira suíça. 
Atravessaremos os Alpes pelo túnel de São Gotar-
do, um dos mais longos da Europa, percorrendo 
belas paragens naturais repletas de bosques e 
lagos. Na extremidade ocidental do Lago dos 4 
Cantões, diante de uma paisagem alpina deslum-
brante, encontra-se uma das mais belas cidades 
da Suíça, Lucerna, onde teremos tempo livre para 
descobrir suas ruas e recantos de extrema bele-
za, seus edifícios adornados com excelentes pin-
turas, suas praças, fontes e belas pontes medie-
vais de madeira que cruzam o Rio Reuss, entre as 
quais se destaca a Kapellbrücke, principal sím-
bolo da cidade, já que a água é um dos elementos 

fundamentais do charme da cidade. No horário 
combinado, seguiremos para Berna, a capital do 
país, outra bela cidade situada num meandro do 
rio Aar, Patrimônio da UNESCO desde 1983 por 
sua arquitetura medieval preservada através dos 
séculos. Alojamento.

7º Dia (Sábado): BERNA – BEAUNE – PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa 
para chegar a Beaune, capital da região vinícola de 
Borgonha. Tempo livre para percorrer suas belas 
ruas de pedras e admirar seu excepcional patrimô-
nio, como a Basílica de Notre Dame, o Museu do 
Vinho e o Hôtel-Dieu, famoso hospital de caridade 
convertido em museu. Continuação para Paris. Alo-
jamento. À noite você poderá visitar opcionalmente 
“Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao 
longo do Sena. 

8º Dia (Domingo): PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a Basti-
lha - lugar simbólico da Revolução Francesa - seus 
bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les 
Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, um dos museus mais importantes do mundo 
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 

9º Dia (Segunda): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre que pode 
ser aproveitado para visitar opcionalmente a Ópera 
de Paris, mais conhecida como Ópera Garnier, um 
dos edifícios mais belos e representativos de Paris, 
onde se reunia a burguesia e a aristocracia pari-
siense; para posteriormente subir a famosa colina 
de Montmartre, também conhecida como “Bairro 
dos Pintores”, o mais típico e boêmio da cidade, 
com suas ruas cheias de artistas e acolhedores 
cafés, onde é possível saborear a tradicional sopa 
de cebola e os famosos crepes, tendo como pano de 
fundo a bela Basílica do Sagrado Coração, situada 
no alto da colina e desfrutar das espetaculares 
vistas da cidade.

10º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, não 
somente por sua impressionante arquitetura e seus 
belos jardins, mas também por ser um marco impor-
tante na história da França. Declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO em 1979.

belezas da europa  (Cód. 11 dias: 432RP-15; 15 dias: 432RM-15)
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O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Roma, Paris, Barcelona e 

Madri.
•  Taxas de Estadia Turística em Roma, Milão e 

Barcelona

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 ROMA Princess (Turístico Sup.)

1 MILÃO Ibis Centro (Turístico)

1 BERNA Kreuz/Metropol (Turístico)

4 PARIS Kyriad Porte D’Ivry (Turís-
tico) 

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turís-
tico)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turís-
tico)

2 MADRI Praga (Turístico)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 17 Ago 9 23
Jun 14 Set 6 20
Jul 12 26 Out 4 18 (*)

l Média temporada l Alta temporada
(*) “Ciao Europa” não operativa nesta data

Início
Fim

Duração

ROMA
pARis
11 dias

ROMA
MADRi
15 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Média temporada .......... 1.370 1.750
Alta temporada.............. 1.440 1.840
Supl. quarto individual .. 420 650
Desconto Venda Antecipada... 41 52

SÉRIE ECONÔMICA

Cidades de início e/ou fim do circuito.

MILÃO

PISA

LUCERNA

bERNA

bARCELONA

TOULOUSE

LIMOgES

zARAgOzA

MADRI

ROMA

PARIS

52$
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11º Dia (Quarta): PARIS – LIMOGES – TOULOUSE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em PARIS.
Para os demais participantes, café da manhã e 
saída para o sul da França. Atravessando a região 
de Limousin, chegaremos a Limoges, célebre por 
suas fábricas de porcelana. Teremos tempo livre 
nessa cidade, que conta com muitos monumen-
tos e edifícios: a Catedral de Saint-Etienne (Sto. 
Estêvão), o Anfiteatro galo-romano, a Estação dos 
Beneditinos, o Mercado Central. Através deles, a 
história se faz presente em cada esquina. Na hora 
marcada, seguiremos para Toulouse. Alojamento. 

12º Dia (Quinta): TOULOUSE – BARCELONA
Café da manhã e saída para o centro de Toulouse, 
onde teremos tempo livre para descobrir esta bela 
e animada cidade, também conhecida como a “Ville 
Rose” pelo encanto de suas vistosas fachadas em 
tons rosados, e desfrutar da serenidade do cais 
do rio Garonne e das margens do Canal du Midi 
(declarado “Patrimônio Mundial da Humanidade”). Na 
hora marcada, saída para Narbonne e para a fronteira 
espanhola, para chegar a Barcelona. Alojamento.

13º Dia (Sexta): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica 
com guia local a esta magnífica cidade, que tem sido 
palco de vários eventos mundiais que contribuiram 
para configurá-la e dar a projeção internacional que 
hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares mais 
típicos e originais. Faremos uma pausa para fotos na 
Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subiremos 
também a Montanha Montjuic, sede protagonista 
da Exposição Internacional de 1929 e também dos 
Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar 
a panorâmica, saída para Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
padroeira da hispanidade e percorrer seu centro 
antigo. Na parte da tarde, continuação para Madri. 
Alojamento.

14º Dia (Sábado): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, 
começando pela Velha Madri, com sua típica atmosfera, 
até a Nova Madri, com seus modernos edifícios, 
passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de 
Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, para 
terminar na régia Plaza de Oriente. À tarde sugerimos 
uma excursão opcional à imperial cidade de Toledo. 

15º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM, para os participan-
tes com circuito terminando em MADRI.

XVI. Continuação de nossa viagem para adentrar no 
coração dos Alpes Tiroleses pelo Fern Pass. Teremos 
a oportunidade de admirar belíssimas paisagens 
alpinas até nossa chegada a Innsbruck. Alojamento. 

13º Dia (Sexta): INNSBRUCK – VERONA – VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
a esta magnífica cidade austríaca, capital do Tirol, 
cercada por picos de 2.000 a 2.500 metros de altura. 
No centro da cidade ainda existem vários edifícios 
renascentistas e barrocos. Visitaremos a Basílica de 
Wilten, belo exemplo do rococó tirolês, e conhece-
remos o símbolo da cidade, o “Telhadinho de Ouro”, 
em pleno centro histórico. Além de ser um polo 
internacional de esportes de inverno, já foi sede dos 
Jogos Olímpicos de Inverno em duas ocasiões: 1964 
e 1976. A seguir, saída para Verona, mundialmente 
conhecida graças à história de amor de Romeu e 
Julieta. Tempo livre para conhecê-la e continuação 
de nossa viagem até Veneza. Alojamento.

14º Dia (Sábado): VENEZA – PÁDUA – FLORENÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé com guia 
local nesta cidade singular, que nos levará ao 
impressionante espaço monumental da Praça São 
Marcos que há séculos é o símbolo histórico desta 
cidade encantadora e única no mundo. Napoleão 
Bonaparte a definiu como o “Salão mais belo da 
Europa”. Veremos também, entre outros, a famosa 
Ponte dos Suspiros, um dos locais mais emble-
máticos e românticos de Veneza. No final da visita 
faremos uma parada numa fábrica de cristal, onde 
poderemos admirar como é feito o famoso cristal 
veneziano. Tempo livre para o almoço e possibilidade 
de realizar uma excursão opcional de gôndola. A 
seguir, saída para Pádua, onde faremos uma breve 
parada para visitar a igreja de Santo Antônio e pros-
seguiremos nossa viagem para Florença, capital da 
Toscana e berço do Renascimento. Alojamento. 

15º Dia (Domingo): FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica com 
guia local que nos apresentará a cidade da Arte. 
Passearemos por suas ruas e praças, como a de 
Santa Croce, Signoria, República, o famoso Ponte 
Vecchio e a Catedral de Santa Maria del Fiore, com 
seu batistério e a importante Porta do Paraíso. Tarde 
livre para continuar descobrindo esta fantástica cida-
de. À noite, você poderá participar opcionalmente de 
um jantar com música e dança: “Noitada Florentina”. 

16º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem efetu-
ando uma breve pausa em Assis para visitar a Basí-
lica de São Francisco. Chegada a Roma. Alojamento. 
Possibilidade de realizar a visita opcional “Roma 
Barroca”, na qual você poderá descobrir as fontes e 
praças mais importantes da cidade.

17º Dia (Terça): ROMA
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.

1º ao 10º Dia: Mesmo itinerário do circuito 
BELEZAS DA EUROPA da página anterior. 

11º Dia (Quarta): PARIS – HEIDELBERG
Café da manhã e saída para Heidelberg, cidade 
universitária, berço da cultura alemã e louvada por 
todos os poetas românticos alemães. Bem no alto 
de suas estreitas ruelas erguem-se, majestosas, as 
ruínas do castelo de Heidelberg, local que foi resi-
dência dos príncipes-eleitores do Palatinado durante 
séculos. Passeio a pé por seu centro histórico. Alo-
jamento.

12º Dia (Quinta): HEIDELBERG (Rota Romântica) – 
ROTEMBURGO – INNSBRUCK
Café da manhã. Seguindo pela Rota Romântica, che-
garemos a Rotemburgo, onde faremos um passeio a 
pé para admirar esta bela cidade medieval que pare-
ce saída de um conto de fadas e que ainda conserva 
suas muralhas, torres e portas originais. Poderemos 
contemplar suas típicas ruas, antigas casas e a 
arquitetura germânica da chamada “Rota Românti-
ca”, um convite ao envolvimento no ambiente do séc. 
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ciao europa  (Cód. 580-15)

“uma opção para finalizar sua viagem em roma”
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O PREÇO INCLUI

Os serviços citados no circuito BELEZAS DA EUROPA 
(página anterior), até Paris.
Também inclui:
•  Visita com guia local em Innsbruck, Veneza e 

Florença.
•  Taxas de estadia turística em Veneza e Florença.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Início e fim
Duração

ROMA
17 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada ............................. 1.960
Alta temporada................................. 2.060
Supl. quarto individual ..................... 780
Desconto Venda Antecipada... 58

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 ROMA Princess (Turístico Sup.)

1 MILÃO Ibis Centro (Turístico)

1 BERNA Kreuz / Metropol (Turístico)

4 PARIS Kyriad Porte D’Ivry (Turís-
tico)

1 HEIDELBERG Arcadia (Turístico)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turístico) 

1 VENEZA 
(MESTRE) Russot (Turístico)

2 FLORENÇA Grifone (Turístico Sup.)

1 ROMA Club House (Turístico Sup.)

SÉRIE ECONÔMICA

Cidade de início e fim do circuito.

MILÃO
VENEzA

 FLORENÇA
PISA

LUCERNA

bERNA

HEIDELbERg

ROTEMbURgO

ROMA

PARIS
INNSbRUCK

58$
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roma · paris · 
madri · andaluzia  (Cód. 493-15)

roma · paris · 
madri · portugal  (Cód. 18 dias: 494RL-15; 21 dias: 494RM-15)

1º Dia (Roma) ao 13º (Madri): Mesmo itinerário do 
circuito BELEZAS DA EUROPA, página 78.

14º Dia (Sábado): MADRI – ÁVILA – SALAMANCA
Café da manhã e saída para Ávila, Patrimônio da 
Humanidade e cidade natal de Santa Teresa de Jesus. 
Sua grande muralha românica rodeia a cidade e guar-
da grande parte de seu tesouro monumental. Tempo 
livre. A seguir, saída para Salamanca, cidade Univer-
sitária por excelência, conhecida mundialmente por 
isso e por sua riqueza artística: catedrais, palácios, 
igrejas de diversos estilos. Na parte da tarde, faremos 
a visita à cidade com guia local incluindo a Praça Prin-
cipal, a Casa das Conchas, a Catedral Nova, a Catedral 
Velha e a Universidade. Alojamento.

15º Dia (Domingo): SALAMANCA – C.RODRIGO – 
COIMBRA – FÁTIMA
Café da manhã. Saída por Ciudad Rodrigo, breve 
passeio a pé por esta preciosa cidade medieval 
declarada Conjunto Histórico Artístico. Continuação 
até a fronteira portuguesa para continuar, através de 
Guarda, até Coimbra, sede de uma das Universida-
des mais antigas da Europa e antiga capital de Por-
tugal. Continuação para Fátima, um dos Santuários 
Marianos mais importantes do mundo após as seis 
aparições da Virgem aos três pastorinhos, perto da 
Cova da Iria. Alojamento.

16º Dia (Segunda): FÁTIMA – ÓBIDOS – LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval 
de Óbidos, com suas simpáticas ruelas de pedra e 
típicas casinhas brancas com telhados vermelhos, 
protegidas pela imponente muralha que as circunda. 
Nossa próxima parada será Lisboa, capital de Portu-
gal. Alojamento.

17º Dia (Terça): LISBOA
Café da manhã e Alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local, percorrendo o Bairro 
da Alfama, Torre de Belém e Mosteiro dos Jerônimos. 
Tarde livre que poderemos aproveitar para continuar 
visitando a cidade ou realizar uma excursão opcional 
às bonitas cidades de Sintra, Cascais e Estoril.

18º Dia (Quarta): LISBOA ou LISBOA – CÁCERES – 
MADRI 
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em LISBOA. 
Para os demais participantes, café da manhã e saída 
para a fronteira espanhola para chegar a Cáceres, cida-
de Patrimônio da Humanidade, onde faremos a visita. 
Suas muralhas almóadas e as construções de incalcu-
lável valor histórico e arquitetônico fazem desse local 
um retrato dos séculos XIV ao XVI, que lhe outorgaram 
o título de “Terceiro Conjunto Monumental da Europa”. 
Continuação da viagem até Madri. Alojamento.

19º Dia (Quinta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumen-
tos e os contrastes que a capital da Espanha ofe-
rece, percorrendo seus lugares mais importantes, 
começando pela Velha Madri, com sua típica atmos-
fera, até a Nova Madri, com seus modernos edifícios, 
passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de 
Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, para ter-
minar na régia Plaza de Oriente. Faremos paradas no 
Parque do Retiro e na Plaza de Toros para passear e 
fotografar (sempre que as condições meteorológicas 
forem favoráveis), uma parada na Plaza de Colon 
com refrigerante incluso como cortesia do Hard Rock 
Cafe Madrid. À tarde, sugerimos que você faça uma 
excursão opcional à imperial cidade de Toledo. 

20º Dia (Sexta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua inteira 
disposição durante o qual você vai poder desfrutar 
das atividades que esta cosmopolita cidade oferece: 
compras, shows, museus, excursões opcionais nas 
redondezas, etc.

21º Dia (Sábado): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em MADRI.

1º Dia (Roma) ao 14º (Madri): Mesmo itinerário do 
circuito BELEZAS DA EUROPA, página 78.

15º Dia (Domingo): MADRI – TOLEDO – MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
excursão com guia local à monumental cidade de 
Toledo, Patrimônio da Humanidade desde 1987, 
conhecida como a “Cidade Imperial” por ter sido a 
sede principal da corte de Carlos I e também como 
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O PREÇO INCLUI

•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 
médicas até 60.000€

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet. Serviço de 

carregadores incluso em Salamanca, Fátima e Lisboa
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Roma, Paris, Barcelona, 

Salamanca, Lisboa, Cáceres e Madri.
•  Taxas de Estadia Turística em Roma, Milão e 

Barcelona.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet. Serviço de 

Carregadores incluso em Sevilha, Costa del Sol e 
Granada.

•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Roma, Paris, Barcelona, 

Madri, Toledo, Córdoba, Sevilha e Alhambra de 
Granada.

•  Visita a uma famosa adega em Jerez, com degustação 
de vinhos. Um jantar na Costa del Sol.

•  Visita a uma bodega e seus vinhedos na região de La 
Mancha, com degustação de vinhos e almoço típico 
incluso.

•  Taxas de Estadia Turística em Roma, Milão e Barcelona

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 ROMA Princess (Turístico Sup.)

1 MILÃO Ibis Centro (Turístico)

1 BERNA Kreuz / Metropol (Turís-
tico)

4 PARIS Kyriad Porte D´Ivry (Turís-
tico)

1 TOULOUSE
Balladins Toulouse (Turís-
tico)

1 BARCELONA
Catalonia Atenas (Turís-
tico)

1 MADRI Praga (Turístico)

1 SALAMANCA Gran Hotel Corona 
(Turístico Sup.)

1 FÁTIMA São José (Turístico)

2 LISBOA Roma (Turístico)

3 MADRI Puerta de Toledo (Turístico)

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 ROMA Princess (Turístico Sup.)
1 MILÃO Ibis Centro (Turístico)

1 BERNA Kreuz / Metropol (Turís-
tico)

4 PARIS Kyriad Porte D´Ivry
(Turístico)

1 TOULOUSE
Balladins Toulouse (Turís-
tico)

1 BARCELONA
Catalonia Atenas (Turís-
tico)

4 MADRI Praga (Turístico)
2 SEVILHA Don Paco (Turístico)
1 C. DEL SOL Las Piramides (Turístico)
1 GRANADA Alixares (Turístico)
1 MADRI Puerta de Toledo (Turístico)

Início
Fim

Duração

ROMA
lisbOA
18 dias

ROMA
MADRi
21 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Média temporada .......... 2.040 2.430
Alta temporada.............. 2.140 2.550
Supl. quarto individual .. 710 770
Desconto Venda Antecipada... 61 72

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 17 Ago 9 23
Jun 14 Set 6 20
Jul 12 26 Out 4 18
l Média temporada l Alta temporada

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 17 Ago 9 23
Jun 14 Set 6 20
Jul 12 26 Out 4
l Média temporada l Alta temporada

Início
Fim

Duração

ROMA
MADRi
22 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada ........................ 2.720
Alta temporada............................ 2.860
Supl. quarto individual ................ 1.020
Desconto Venda Antecipada........ 81

SÉRIE ECONÔMICA SÉRIE ECONÔMICA

MILÃO

PISA

LUCERNA

bERNA

bARCELONA

TOULOUSE

LIMOGES

zARAGOzASALAMANCA

C. RODRIGO

COIMbRAFÁTIMA

CÁCERES
óbIDOS

LISbOA

ÁVILA

MADRI

PARIS

Cidades de início e/ou fim do circuito.

ROMA

bERNA

bARCELONA

TOULOUSE

LIMOGES

zARAGOzA

MADRI

PARIS

Cidade de início do circuito.

TOLEDO

CóRDObA

SEVILHA
CÁDIz

LA LÍNEA

GRANADA
COSTA DEL SOL

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

72$ 81$



E
U
R
O
P
A

ITÁ
LIA

-SU
ÍÇ

A
-FR

A
N

Ç
A

-ESPA
N

H
A

-P
O

R
TU

G
A

L

roma · paris · barcelona · norte da espanha
madri · portugal  (Cód. 20 dias: 581RM-15; 25 dias: 581RL-15)

roma · paris · 
madri · andaluzia  (Cód. 493-15)

1º Dia (Roma) ao 12º (Barcelona): Mesmo itinerário 
que o circuito BELEZAS DA EUROPA, página 78.

13º Dia (Sexta): BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Dia livre no qual reco-
mendamos uma excursão opcional à magnífica mon-
tanha de Montserrat. 
(possibilidade de subir a montanha em trem de cre-
malheira).
14º Dia (Sábado): BARCELONA – ZARAGOZA – SAN 
SEBASTIÁN
Café da manhã. Visita a esta maravilhosa cidade. 
Saída para Zaragoza. Tempo livre para poder visitar 
a Basílica da Virgem do Pilar. Continuação para San 
Sebastián, conhecida mundialmente por seu Festival 
Internacional de Cinema. Alojamento.
15º Dia (Domingo): SAN SEBASTIÁN – BILBAO – 
CASTRO URDIALES – SANTANDER
Café da manhã e saída para Bilbao. Circuito panorâ-
mico e tempo livre na esplanada do Museu Gugge-
nheim. Continuação para Castro Urdiales, típica cida-
de de pescadores. Saída para Santander. Alojamento.
16º Dia (Segunda): SANTANDER – SANTILLANA – 
COVADONGA – OVIEDO
Café da manhã. Saída para Santillana del Mar. Con-
tinuação para Covadonga, para visitar o Santuário. À 
tarde, saída para Oviedo. Alojamento.
17º Dia (Terça): OVIEDO – GIJÓN – CUDILLERO – LUGO
Café da manhã. Saída para Gijón. Circuito panorâmico 
e continuação para Cudillero, típica vila de pescado-
res. À tarde saída para Lugo. Alojamento.
18º Dia (Quarta): LUGO – ASTORGA – MADRI
Café da manhã. Saída para Astorga. Breve parada 
para visitar seu famoso Palácio Episcopal, obra de 
Gaudí. Continuação para Madri. Alojamento.
19º Dia (Quinta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita à 
cidade. Tarde livre.
20º Dia (Sexta): MADRI ou MADRI – TOLEDO – MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em MADRI.
Para os demais participantes, café da manhã e 
alojamento. Pela manhã, excursão e visita a Toledo. 
Retorno a Madri e resto do dia livre.
21º Dia (Sábado): MADRI – ÁVILA – SALAMANCA
Café da manhã e saída para Ávila. Sua grande mura-
lha românica rodeia a cidade e guarda grande parte de 
seu tesouro monumental. Tempo livre. Continuação 
para Salamanca, cidade universitária por excelência. 
À tarde faremos a visita à cidade. Alojamento.
22º Dia (Domingo): SALAMANCA – C.RODRIGO – 
COIMBRA – FÁTIMA
Café da manhã. Sída por Ciudad Rodrigo, breve cami-
nhada a pé. Continuação para Coimbra, antiga capital 
de Portugal. Continuação para Fátima. Alojamento.
23º Dia (Segunda): FÁTIMA – ÓBIDOS – LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval 
de Óbidos, com suas simpáticas ruelas de pedra e 
típicas casinhas brancas com telhados vermelhos, 
protegidas pela imponente muralha que as circun-
da. Nossa próxima parada será Lisboa, capital de 
Portugal, situada na desembocadura do rio Tejo. 
Alojamento.
24º Dia (Terça): LISBOA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local percorrendo o 
Bairro da Alfama, Torre de Belém e Mosteiro dos 
Jerônimos. Tarde livre que poderemos aproveitar 
para continuar visitando a cidade ou realizar uma 
excursão opcional às bonitas cidades de Sintra, 
Cascais e Estoril. 
25º Dia (Quarta): LISBOA
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em LISBOA.
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a “Cidade das Três Culturas” por ter sido habitada 
durante séculos por cristãos, judeus e muçulmanos. 
À tarde, Retorno a Madri.

16º Dia (Segunda): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para desfrutar 
das diversas atividades que esta cosmopolita cidade 
oferece: compras, shows, museus, excursões opcio-
nais nas redondezas, etc.

17º Dia (Terça): MADRI – CÓRDOBA – SEVILHA
Café da manhã e continuação de nossa viagem para a 
Andaluzia. Saída para as terras de La Mancha, onde 
faremos uma parada na típica Venda de Dom Quixote. 
Continuando para o sul, chegaremos a Córdoba, cujo 
centro histórico é Patrimônio da Humanidade. Tempo 
livre e visita à cidade percorrendo a pé o Bairro 
Judeu e sua famosa Mesquita (visita ao interior). À 
tarde, seguiremos para Sevilha. Alojamento.

18º Dia (Quarta): SEVILHA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica com guia local percor-
rendo a Universidade, o Parque de Maria Luisa, a 
Plaza de América, os Pavilhões da Exposição Univer-
sal de 1929 e os Jardins de Murillo, onde iniciaremos 
um passeio a pé pelo Bairro de Santa Cruz, até che-
gar a dois monumentos Patrimônio da Humanidade, 
o Alcázar e a Catedral (visita ao interior) com a Giral-
da, antigo minarete da Mesquita, hoje transformado 
em campanário. Tarde livre para continuar visitando 
a cidade e seus bairros típicos.

19º Dia (Quinta): SEVILHA – CÁDIZ – JEREZ – LA 
LÍNEA (GIBRALTAR*) – COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Cádiz, popularmente 
conhecida como “La Tacita de Plata” (A Xicrinha de 
Prata), a capital mais meridional da Europa. Cercada 
pelo mar, é “quase” uma ilha, que, com seus 3 mil 
anos de história, se gaba de ser a mais antiga cida-
de europeia e também de ser o berço da primeira 
Constituição Espanhola, em 1812. Breve passeio 
panorâmico da cidade. Seguiremos para Jerez, onde 
visitaremos uma de suas famosas adegas. A seguir, 
percorrendo a “Ruta del Toro”, chegaremos a La 
Línea, cidade que faz fronteira com Gibraltar. Tempo 
livre durante o qual teremos a possibilidade de cru-
zar a fronteira e adentrar neste peculiar enclave bri-
tânico dentro da Península Ibérica, com seu famoso 
Rochedo, espetacular mirante da Costa Africana. À 
tarde, saída para a mundialmente famosa Costa del 
Sol. Jantar e alojamento.

20º Dia: (Sexta): COSTA DEL SOL – GRANADA
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico de 
fama mundial. Na parte da manhã saída para Grana-
da, assentada aos pés da Sierra Nevada. Alojamento. 

21º Dia (Sábado): GRANADA – LA MANCHA – MADRI
Café da manhã. Visita ao magnífico complexo monu-
mental da Alhambra, declarada Patrimônio da 
Humanidade, com seus belos Palácios Nasridas e 
os esplêndidos Jardins do Generalife. Finalizada a 
visita, adentraremos na região de La Mancha, onde 
visitaremos uma famosa adega localizada num belo 
cenário natural e percorreremos a propriedade e 
seus vinhedos para conhecer as diferentes varieda-
des de uva e o processo de produção na adega. Ter-
minaremos a visita com uma degustação de vinhos 
que acompanharão o almoço incluso, com um menu 
elaborado à base de produtos gastronômicos típicos 
da região. Na hora marcada continuação para Madri. 
Alojamento.

22º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.

* Verifique se há necessidade de visto para entrar em 
Gibraltar (Reino Unido)

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet. Serviço de 

carregadores incluso em San Sebastián, Santander, 
Oviedo, Lugo, Salamanca, Fátima e Lisboa

•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Roma, Paris, Barcelona, 

Madri, Toledo, Salamanca e Lisboa.
•  Circuito panorâmico por San Sebastián, Bilbao e 

Gijón.
•  Taxas de Estadia Turística em Roma, Milão e 

Barcelona

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 ROMA Princess (Turístico Sup.)

1 MILÃO Ibis Centro (Turístico)

1 BERNA Kreuz / Metropol (Turís-
tico)

4 PARIS Kyriad Porte D´Ivry
(Turístico)

1 TOULOUSE
Balladins Toulouse (Turís-
tico)

2 BARCELONA
Catalonia Atenas (Turís-
tico)

1 SAN 
SEBASTIÁN

Mercure Monte Igueldo 
(Turístico Sup.)

1 SANTANDER Santemar (Turístico Sup.)

1 OVIEDO Tryp Oviedo (Turístico Sup.)

1 LUGO Mendez Nuñez (Turístico 
Sup.)

3 MADRI Puerta Toledo (Turístico)

1 SALAMANCA Gran Hotel Corona 
(Turístico Sup.)

1 FÁTIMA São José (Turístico)

2 LISBOA Roma (Turístico)

Início
Fim

Duração

ROMA
MADRi
20 dias

ROMA
lisbOA
25 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Média temporada .......... 2.510 3.000
Alta temporada.............. 2.640 3.160
Supl. quarto individual .. 990 1.220
Desconto Venda Antecipada... 75 90

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 17 Ago 9
Jun 14 Set 6 20
Jul 12 26 Out 4
l Média temporada l Alta temporada

SÉRIE ECONÔMICA

Cidade de fim do circuito.

MILÃO

PISA

LUCERNA

ROMA

MILÃO

PISA

LUCERNA

bERNA

bARCELONA

TOULOUSE

LIMOGES

zARAGOzA

SAN
SEbASTIÁN

SANTANDERGIjóN

OVIEDO
LUGO

ASTORGA
bILbAO

MADRI

PARIS

Cidade de início e/ou fim do circuito.

ROMA
SALAMANCA

C. RODRIGO
COIMbRA

FÁTIMAóbIDOS

LISbOA

ÁVILA
TOLEDO

Cidade de fim do circuito.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

90$
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europa viva  (Cód. 16 dias: 511MR-15/16; 20 dias: 511MM-15/16; 19 dias: 511PM-15/16)

Passageiros com início em MADRI:
1º Dia (Sábado): AMÉRICA – MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Durante este dia, membros de 
nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre 
as atividades que você poderá realizar durante sua 
estadia em Madri. Alojamento. 

3º Dia (Segunda): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, come-
çando pela Velha Madri, com sua típica atmosfera, 
até a Nova Madri, com seus modernos edifícios, 
passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de 
Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, para ter-
minar na régia Plaza de Oriente. À tarde, sugerimos 
uma visita opcional à imperial cidade de Toledo. 

4º Dia (Terça): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta 
cidade castelhana para admirar sua Catedral Gótica, 
declarada “Patrimônio da Humanidade” pela UNES-
CO. Posteriormente, continuação da viagem através 
do País Basco até a fronteira francesa para chegar a 
Bordeaux, capital da Aquitânia. Alojamento.

5º Dia (Quarta): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
BLOIS – PARIS
Café da manhã e saída com direção a Tours, seguin-
do a rodovia, cruzaremos o Vale do Loire, região 
conhecida como o “Jardim da França”. Parada em 
Blois, onde haverá tempo livre para visitar opcio-
nalmente um dos castelos mais famosos da região 
e continuação para Paris. Alojamento. À noite, você 
vai poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e 
fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.

Passageiros com início em PARIS:
1º Dia (Terça): AMÉRICA – PARIS
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Paris. Noite a bordo. 
2º Dia (Quarta): PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e trasla-
do ao hotel. Alojamento. À noite você poderá visitar 
opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um bonito 
cruzeiro ao longo do Sena.

ITInERáRIO COMUM PARA AS TRêS VERSõES
6º/3º Dia (Quinta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, onde 
passaremos ao longo de seu marcos mais importan-
tes, como a Place de la Concorde e a Bastilha - lugar 
simbólico da Revolução Francesa - seus bulevares, 
o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les Invalides, que 
abriga o túmulo de Napoleão, etc. Faremos uma parada 
para fotos na Torre Eiffel. Tarde livre para fazer uma 
visita opcional ao Museu do Louvre, um dos museus 
mais importantes do mundo e, à noite, assistir ao show 
do mundialmente famoso Moulin Rouge.
7º/4º Dia (Sexta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, não 
somente por sua impressionante arquitetura e seus 

belos jardins, mas também por ser um marco impor-
tante na história da França. Declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO em 1979.

8º/5º Dia (Sábado): PARIS – HEIDELBERG
Café da manhã e saída para Heidelberg, cidade uni-
versitária, berço da cultura alemã e louvada por todos 
os poetas românticos alemães. Bem no alto de suas 
estreitas ruelas erguem-se, majestosas, as ruínas 
do castelo de Heidelberg, local que foi residência dos 
príncipes-eleitores do Palatinado durante séculos. 
Passeio a pé por seu centro histórico. Alojamento.

9º/6º Dia (Domingo): HEIDELBERG – InnSBRUCK
Café da manhã e início de um itinerário que vai dei-
xá-lo encantado pela incrível beleza das paisagens, 
começando pelos campos alemães, atravessando o 
coração dos imensos Alpes Austríacos, até chegar à 
sua pequena joia alpina: Innsbruck, a capital do Tirol 
e célebre estação de inverno. Tempo livre para des-
cobrir suas pitorescas ruas e o famoso “Telhadinho 
de Ouro”. Alojamento.

10º/7º Dia (Segunda): InnSBRUCK – VEROnA – 
VEnEZA
Café da manhã e saída para Verona, mundialmente 
conhecida graças à história de amor de Romeu e 
Julieta. Tempo livre para conhecê-la e continuação 
de nossa viagem até Veneza. Alojamento.

11º/8º Dia (Terça): VEnEZA – PáDUA – FLOREnÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé com guia 
local nesta cidade singular, que nos levará ao 
impressionante espaço monumental da Praça São 
Marcos que há séculos é o símbolo histórico desta 
cidade encantadora e única no mundo. Napoleão 
Bonaparte a definiu como o “Salão mais belo da 
Europa”. Veremos também, entre outros, a famosa 
Ponte dos Suspiros, um dos locais mais emble-
máticos e românticos de Veneza. No final da visita 
faremos uma parada numa fábrica de cristal, onde 
poderemos admirar como é feito o famoso cristal 
veneziano. Tempo livre para o almoço e possibilidade 
de realizar uma excursão opcional de gôndola. A 
seguir, saída para Pádua, onde faremos uma breve 
parada para visitar a igreja de Santo Antônio e pros-
seguiremos nossa viagem para Florença, capital da 
Toscana e berço do Renascimento. Alojamento.

12º/9º Dia (Quarta): FLOREnÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica com 
guia local que nos apresentará a cidade da Arte. 
Passearemos por suas ruas e praças, como a de 
Santa Croce, Signoria, República, o famoso Ponte 
Vecchio e a Catedral de Santa Maria del Fiore, com 
seu batistério e a importante Porta do Paraíso. Tarde 
livre para continuar descobrindo esta fantástica cida-
de. À noite, você poderá participar opcionalmente de 
um jantar com música e dança: “Noitada Florentina”. 

13º/10º Dia (Quinta): FLOREnÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem efetu-
ando uma breve pausa em Assis para visitar a Basí-
lica de São Francisco. Chegada a Roma. Alojamento. 
Possibilidade de realizar a visita opcional “Roma 
Barroca”, na qual você poderá descobrir as fontes e 
praças mais importantes da cidade.

14º/11º Dia (Sexta): ROMA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica com 
guia local passando pelos lugares de maior interesse 
da “Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça 
São Pedro. Tempo livre e, em seguida, possibilidade 
de visitar opcionalmente os Museus Vaticanos, a 
Capela Sistina e a Basílica de São Pedro, incluindo o 
túmulo do Papa João Paulo II.

15º/12º Dia: (Sábado): ROMA (nápoles, Capri e Pompeia)
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá ser 
aproveitado para fazer uma das visitas opcionais mais 
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Cidades de início e/ou fim do circuito.

MAdRI

bURgOS
bARCELONA

bORdEAUX

vALE dO LOIRE

ZARAgOZA

NICE

HEIdELbERg
INNSbRUCk

vENEZA

 FLORENÇA

ROMA

PISA

PARIS

SÉRIE ECONÔMICA

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Madri, Paris, Veneza, 

Florença, Roma e Barcelona.
•  Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença, 

Roma e Barcelona

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

HOTÉIS PREvISTOS
Noites Cidade Hotel

2 MADRI Florida Norte (Turístico)
1 BORDEAUX Alton (Turístico)
3 PARIS Suite Home Pantin (Turístico)
1 HEIDELBERG NH Weinheim (Turístico)
1 INNSBRUCK Dollinguer (Turístico)
1 VENEZA (Mestre) Albatros (Turístico)
2 FLORENÇA Autopark (Turístico)

3 ROMA Meliá Aurelia Antica (Turístico 
Sup.)

1 NICE Campanile Aeroport (Turístico)

2 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia 
(Turístico)

1 MADRI Florida Norte (Turístico)

Início
Fim

Duração

MADRI
RoMA

16 dias

MADRI
MADRI
20 dias

PARIS
MADRI
19 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

baixa Temporada... 1.670 2.000 1.930
Média temporada .. 1.810 2.150 2.090
Alta temporada...... 2.000 2.260 2.210
Supl. quarto indiv. ..... 700 890 860
Supl. Meia pensão (3 
jantares) Heidelberg (1) 
Innsbruck (1) veneza (1) 100 100 100
desc. venda Antecipada 50 60 57

l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

MADRI
RoMA

MADRI
MADRI

PARIS
MADRI

Abr 4 18 Abr 7 21
Mai 2 9 16 23 Mai 5 12 19 26
Jun 6 20 27 Jun 9 23 30
Jul 4 18 25 Jul 7 21 28
Ago 1 15 29 Ago 4 18
Set 5 12 19 26 Set 1 8 15 22 29
Out 3 17 Out 6 20
Nov 7 Nov 10
Dez 26 Dez 29
Jan16 9 Jan16 12
Fev16 6 Fev16 9
Mar16 5 19 26 Mar16 8 22 29

dATAS dE SAídA dA AMÉRICA

60$

EXCURSÕES OPCIONAIS
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais 

indicadas nas páginas 8 e 9.

¡¡nOVIDADE!!EX
CU

RSõES OPCIOnAIS

VER PáGInAS 8 e
 9
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interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e Pompeia”, 
uma excursão de dia completo com almoço incluso 
para conhecer Pompeia, esplêndida e mitológica cidade 
romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio. 
Depois nos dirigiremos ao porto de Nápoles para 
embarcar rumo à ilha de Capri, conhecida como “A 
Pérola Azul” do Mediterrâneo, visitando a famosa Gruta 
Branca (sempre que houver condições meteorológicas). 
Na hora prevista, retorno ao hotel de Roma.
16º/13º Dia (Domingo): ROMA – PISA – nICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os 
participantes com circuito terminando em ROMA.
Para os demais clientes, café da manhã e saída para 
Pisa. Parada na Praça dos Milagres para contemplar 
o belo complexo monumental formado pela Catedral, 
o Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Nice, capital da Riviera Francesa. Alojamento. 
Sugerimos desfrutar do ambiente cosmopolita desta 
cidade, ou ainda, participar de uma excursão opcional a 
Mônaco, Monte Carlo e seu famoso cassino.
17º/14º Dia (Segunda): nICE – BARCELOnA
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela 
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola 
através da Provença. Chegada a Barcelona. Aloja-
mento. Que tal desfrutar das diversas possibilidades 
noturnas que a cidade oferece? 
18º/15º Dia (Terça): BARCELOnA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica à 
cidade e seus lugares mais representativos: Sagra-
da Família, Paseo de Gracia, Plaça Catalunya, as 
Ramblas, Colina de Montjuic, entre outros locais 
interessantes. Tarde livre para desfrutar da cidade, 
participar de uma visita opcional e curtir sua anima-
da vida noturna: as típicas tabernas das Ramblas, 
restaurantes, shows noturnos, teatros. Barcelona é 
uma cidade cosmopolita e surpreendente.
19º/16º Dia (Quarta): BARCELOnA – ZARAGOZA – 
MADRI
Café da manhã e continuação de nossa viagem com 
direção a Zaragoza, onde teremos a oportunidade de 
visitar a famosa Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
padroeira da Hispanidade. (Almoço livre nesta cida-
de). Chegada a Madri. Alojamento.
20º/17º Dia (Quinta): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os 
participantes com circuito terminando em MADRI.

COnTInUAÇÃO ITInERáRIO VERSÃO PARIS-MADRI
Para os demais clientes, café da manhã e aloja-
mento. Na parte da manhã, visita panorâmica com 
guia local que nos permitirá conhecer um pouco 
sobre a história, os monumentos e os contrastes 
que a capital da Espanha oferece, percorrendo seus 
lugares mais importantes, começando pela Velha 
Madri, com sua atmosfera típica, até a Nova Madri, 
com seus modernos edifícios, passando pelo Estádio 
Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo da 
cidade, e pela Gran Via, para terminar na régia Plaza 
de Oriente. Faremos paradas no Parque do Retiro e 
na Plaza de Toros para passear e fotografar (sempre 
que as condições meteorológicas forem favoráveis), 
uma parada na Plaza de Colon com refrigerante 
incluso como cortesia do Hard Rock Cafe Madri. 
À tarde, sugerimos uma visita opcional à imperial 
cidade de Toledo.
18º Dia (Sexta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua inteira 
disposição durante o qual você vai poder desfrutar 
das atividades que esta cosmopolita cidade oferece: 
compras, shows, museus, excursões opcionais nas 
redondezas de Madri, etc.
19º Dia (Sábado): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM

1º Dia (Sábado): AMÉRICA – MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final, Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência e 
traslado ao hotel.  Alojamento.

3º ao 19º Dia: Mesmo itinerário do circuito 
EUROPA VIVA (Pág. anterior)  Ver detalhe de etapas 
de (Segunda): MADRI a (Quarta): BARCELOnA - 
ZARAGOZA - MADRI. 

20º Dia: (Quinta): MADRI – CÓRDOBA – SEVILHA
Café da manhã. Saída para Córdoba (visita ao interior 
da mesquita). Continuação para Sevilha. Alojamento.

21º Dia (Sexta): SEVILHA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica à cidade.

22º Dia (Sábado): SEVILHA – GRAnADA 
Café da manhã e saída para Granada. Visita ao magnífico 
complexo monumental da Alhambra, declarada Patri-
mônio da Humanidade, com seus belos Palácios Nasri-
das e os esplêndidos Jardins do Generalife. Alojamento. 

23º Dia (Domingo): GRAnADA – TOLEDO – MADRI
Café da manhã e saída para Toledo. Visita panorâmi-
ca pela cidade e um passeio a pé pelo centro históri-
co. À tarde, saída para Madri. Alojamento.

24º Dia (Segunda): MADRI
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

1º Dia (Domingo): AMÉRICA – MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final, Madri. 
Noite a bordo.
2º Dia (Segunda): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri. Assistência e traslado 
ao hotel. Alojamento.
3º ao 18º Dia: Mesmo itinerário que o circuito 
EUROPA VIVA (Pág. anterior)  Ver detalhe de etapas 
de (Terça): MADRI-BURGOS-BORDEAUX a (Quarta): 
BARCELOnA-ZARAGOZA-MADRI 
19º Dia (Quinta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica.
20º Dia (Sexta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre.
21º Dia (Sábado): MADRI – áVILA – SALAMAnCA
Café da manhã e saída para a amuralhada e medieval 
Ávila. Continuação para Salamanca, cidade universitária de 
grande riqueza artística e monumental. Visita panorâmica. 
Alojamento.
22º Dia (Domingo): SALAMAnCA – CIUDAD 
RODRIGO – COIMBRA – FáTIMA
Café da manhã e saída para a cidade medieval de C. Rodri-
go. Continuação para Portugal para chegar a Coimbra, 
antiga capital de Portugal. Continuação para Fátima, um 
dos mais importantes Santuários Marianos do mundo. 
Alojamento.
23º Dia (Segunda): FáTIMA – ÓBIDOS – LISBOA
Café da manhã e saída para a bela cidade medieval de 
Óbidos. Continuação para Lisboa. Alojamento.
24º Dia (Terça): LISBOA
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita panorâ-
mica. Tarde livre com possível excursão opcional às belas 
cidades de Sintra, Cascais e Estoril.
25º Dia (Quarta): LISBOA
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.

O PREÇO INCLUI
•  Os serviços detalhados no circuito  

EUROPA VIVA (página anterior).
Extensão a Andaluzia e também:
•  Visitas com guia local em Córdoba, Sevilha, 

Alhambra de Granada e Toledo.
•  Serviço de carregadores incluso em Sevilha e 

Granada.

O PREÇO INCLUI
•  Os serviços detalhados no circuito 

EUROPA VIVA (página anterior).
Extensão a Portugal e também:
•  Visitas com guia local em Madri, Salamanca e 

Lisboa.
•  Serviço de carregadores incluso em Salamanca, 

Fátima e Lisboa.

HOTÉIS PREvISTOS
Os citados no circuito EUROPA VIVA da pág. ante-
rior, até Madri - 1 noite.
Noites e Hotéis Extensão Andaluzia:

Noites Cidade Hotel
2 SEVILHA Don Paco (Turístico)
1 GRANADA Alixares (Turístico)
1 MADRI Puerta de Toledo (Turístico)

HOTÉIS PREvISTOS
Os citados no circuito EUROPA VIVA da pág. ante-
rior, até Madri - 4 noites.
Noites e Hotéis Extensão Portugal:

Noites Cidade Hotel
1 SALAMANCA Gran Corona (Turístico Sup.)
1 FÁTIMA São José (Turístico)
2 LISBOA Roma (Turístico)
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O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

dATAS dE SAídA dA AMÉRICA
Abr 4 18 Out 3 17
Mai 2 9 16 23 Dez 26
Jun 6 20 27 Jan16 9
Jul 4 18 25 Fev16 6
Ago 1 15 29 Mar16 5 19 26
Set 5 12 19 26
l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

dATAS dE SAídA dA AMÉRICA
Abr 5 19 Out 4
Mai 3 10 17 24 Nov 8
Jun 7 21 28 Fev16 7
Jul 5 19 26 Mar16 6 20 27
Ago 2 16 30
Set 6 13 20 27
l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

Início e fim
duração

MADRI
24 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

baixa Temporada......................... 2.680
Média temporada ........................ 2.830
Alta temporada............................ 2.980
Supl. quarto individual ................ 1.230
desconto venda Antecipada........ 80

Início
Fim

Duração

MADRI
lISboA
25 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

baixa Temporada......................... 2.640
Média temporada ........................ 2.780
Alta temporada............................ 2.930
Supl. quarto individual ................ 1.220
desconto venda Antecipada........ 79

extensão a andaluzia
europa viva & andaluzia (Cód. 604-15/16)

extensão a portugal
europa viva & portugal (Cód. 605-15/16)

SÉRIE ECONÔMICA SÉRIE ECONÔMICA

Cidade de início e fim do circuito: Madri.

TOLEdO

CóRdObA

SEvILHA
gRANAdA

MAdRI

dE ROMA

A PARIS

Cidade de início do circuito.

ÁvILA
SALAMANCA

CIUdAd 
ROdRIgO

COIMbRA
FÁTIMA

LISbOA

óbIdOS
CÁCERES

MAdRI

dE ROMA

A PARIS

Cidade de fim de circuito.
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europa encantada (saídas sábados)  (Cód. 536-15/16) 
contraste europeu (saídas terças e sábados)  (Cód. Saídas Terça 13 dias: 602-15/16; Saídas Sábados 13 dias: 462-15/16)

1º Dia (Ter/Sáb): AMÉRICA – PARIS
Saída de sua cidade de origem com destino final, Paris 
Noite a bordo. 

2º Dia (Qua/Dom): PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e traslado 
ao hotel. Alojamento. À noite, você vai poder visitar 
opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um bonito 
cruzeiro ao longo do Sena. 

3º Dia (Qui/Seg): PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, onde 
passaremos ao longo de seu marcos mais importan-
tes, como a Place de la Concorde e a Bastilha - lugar 
simbólico da Revolução Francesa - seus bulevares, 
o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les Invalides, que 
abriga o túmulo de Napoleão, etc. Faremos uma parada 
para fotos na Torre Eiffel. Tarde livre para fazer uma 
visita opcional ao Museu do Louvre, um dos museus 
mais importantes do mundo e, à noite, assistir ao show 
do mundialmente famoso Moulin Rouge. 

4º Dia (Sex/Ter): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
você poderá fazer uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, residência do Rei Sol, um dos 
palácios mais famosos do mundo, não somente por 
sua impressionante arquitetura e seus belos jardins, 
mas também por ser um marco importante na história 
da França. Declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO em 1979.

5º Dia (Sáb/Qua): PARIS – HEIDELBERG
Café da manhã e saída para Heidelberg, cidade uni-
versitária, berço da cultura alemã e louvada por todos 
os poetas românticos alemães. Bem no alto de suas 
estreitas ruelas erguem-se, majestosas, as ruínas 
do castelo de Heidelberg, local que foi residência dos 
príncipes-eleitores do Palatinado durante séculos. 
Passeio a pé por seu centro histórico. Alojamento.

6º Dia (Dom/Qui): HEIDELBERG – INNSBRUCK
Café da manhã e início de um itinerário que vai dei-
xá-lo encantado pela incrível beleza das paisagens, 
começando pelos campos alemães, atravessando o 
coração dos imensos Alpes Austríacos, até chegar à 
sua pequena joia alpina: Innsbruck, a capital do Tirol 
e célebre estação de inverno. Tempo livre para des-
cobrir suas pitorescas ruas e o famoso “Telhadinho 
de Ouro”. Alojamento. 

7º Dia (Seg/Sex): INNSBRUCK – VERONA – VENEZA
Café da manhã e saída para Verona, mundialmente 
conhecida graças à história de amor de Romeu e 
Julieta. Tempo livre para conhecê-la e continuação 
de nossa viagem até Veneza. Alojamento.

8º Dia (Ter/Sáb): VENEZA – PÁDUA – FLORENÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé com guia local 
nesta cidade singular, que nos levará ao impressionan-
te espaço monumental da Praça São Marcos que há 
séculos é o símbolo histórico desta cidade encantadora 
e única no mundo. Napoleão Bonaparte a definiu como 
o “Salão mais belo da Europa”. Veremos também, 
entre outros, a famosa Ponte dos Suspiros, um dos 
locais mais emblemáticos e românticos de Veneza. 

No final da visita faremos uma parada numa fábrica 
de cristal, onde poderemos admirar como é feito o 
famoso cristal veneziano. Tempo livre para o almoço 
e possibilidade de realizar uma excursão opcional de 
gôndola. A seguir, saída para Pádua, onde faremos 
uma breve parada para visitar a igreja de Santo Antônio 
e prosseguiremos nossa viagem para Florença, capital 
da Toscana e berço do Renascimento. Alojamento. 

9º Dia (Qua/Dom): FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica com 
guia local que nos apresentará a cidade da Arte. Pas-
searemos por suas ruas e praças, como a de Santa 
Croce, Signoria, República, o famoso Ponte Vecchio e 
a Catedral de Santa Maria del Fiore, com seu batistério 
e a importante Porta do Paraíso. Tarde livre para con-
tinuar descobrindo esta fantástica cidade. À noite, você 
poderá participar opcionalmente de um jantar com 
música e dança: “Noitada Florentina”. 

10º Dia (Qui/Seg): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem efetu-
ando uma breve pausa em Assis para visitar a Basílica 
de São Francisco. Chegada a Roma. Alojamento. Pos-
sibilidade de realizar a visita opcional “Roma Barroca”, 
na qual você poderá descobrir as fontes e praças mais 
importantes da cidade.

11º Dia (Sex/Ter): ROMA
Sexta :  (Itinerário saindo da América na Terça):
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica com 
guia local passando pelos lugares de maior interesse 
da “Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça 
São Pedro. Tempo livre e, em seguida, possibilidade de 
visitar opcionalmente os Museus Vaticanos, a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro, incluindo o túmulo do 
Papa João Paulo II.

Terça : (Itinerário saindo da América no Sábado):
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá ser 
aproveitado para fazer uma das visitas opcionais mais 
interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e Pompeia”, 
uma excursão de dia completo com almoço incluso 
para conhecer Pompeia, esplêndida e mitológica cidade 
romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio. 
Depois nos dirigiremos ao porto de Nápoles para 
embarcar rumo à ilha de Capri, conhecida como “A 
Pérola Azul” do Mediterrâneo, visitando a famosa Gruta 
Branca (sempre que houver condições meteorológicas). 
Na hora prevista, retorno ao hotel de Roma.

12º Dia (Sáb/Qua): ROMA
Sábado : (Itinerário saindo da América na Terça):
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá ser 
aproveitado para fazer uma das visitas opcionais mais 
interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e Pompeia”, 
uma excursão de dia completo com almoço incluso 
para conhecer Pompeia, esplêndida e mitológica cida-
de romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio. 
Depois nos dirigiremos ao porto de Nápoles para 
embarcar rumo à ilha de Capri, conhecida como “A 
Pérola Azul” do Mediterrâneo, visitando a famosa Gruta 
Branca (sempre que houver condições meteorológi-
cas). Na hora prevista, retorno ao hotel de Roma.

Quarta : (Itinerário saindo da América no Sábado):
Café da manhã e alojamento. Durante este dia reali-
zaremos uma visita panorâmica com guia local pas-
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Início
Fim

Duração

PARIS
ROMA

13 dias

PARIS
MADRI
18 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa Temporada  .......... 1.340 1.810
Média temporada .......... 1.410 1.970
Alta temporada.............. 1.560 2.080
Supl. quarto individual .. 600 880
Supl. Meia pensão (3 
jantares) Heidelberg (1) 
Innsbruck (1) Veneza (1) 100 100
Desc. Venda Antecipada... 40 54

CONTRASTE
EUROPEU

SAíDAS
TERÇAS E SÁBADOS

EUROPA
ENCANTADA

SAíDAS
SÁBADOS

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Paris, Veneza, Florença e 

Roma.
•  Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença e 

Roma

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

	 	Salidas com guia falando português*.

DATAS DE SAíDA DA AMÉRICA
Abr 4* 7 18 21 Nov 7 10
Mai 2 5 9 12 16 19 23 26 30 Dez 12 26 29
Jun 6 9 13 20 23 27 30 Jan16 9 12
Jul 4 7 11 18 21 25 28 Fev16 9 20
Ago 1 4 8 15 18 29 Mar16 5 8 12 22 26 29
Set 1 5 8 12 15 19 22 26 29 Abr16 2
Out 3 6 10 17 20

* Nesta data, PVP, itinerário e serviços segundo folheto 
temporada 2014/15

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

SAíDAS TERÇAS
3 PARIS Suite Home Pantin (Turístico)

1 HEIDELBERG NH Weinheim (Turístico)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turístico)

1 VENEZA (Mestre) Albatros (Turístico)

2 FLORENÇA Autopark (Turístico)

3 ROMA Meliá Aurelia Antica (Turístico 
Sup.)

SAíDAS SÁBADOS
3 PARIS Kyriad Porte D’Ivry (Turístico)

1 HEIDELBERG Arcadia (Turístico)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turístico)

1 VENEZA (Mestre) Russot (Turístico)

2 FLORENÇA Grifone (Turístico Sup.)

3 ROMA Club House (Turístico Sup.)

1 NICE Ibis Styles Nice Port ou similar 
(Turístico)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turístico)

3 MADRI Puerta de Toledo (Turístico)

Cidade de início do circuito. Cidades de fim do circuito.

MADRI

BARCELONA
ZARAgOZA

NICE

HEIDELBERg
INNSBRUCk

VENEZA

 FLORENÇA

ROMA

PISA

PARIS

SÉRIE ECONÔMICA

54$

* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Em saídas imdicadas
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1º ao 12º Dia: Mesmo itinerário do circuito 
CONTRASTE EUROPEU (saída aos sábados) da 
página anterior

13º Dia (Quinta): ROMA – PISA – MILÃO
Café da manhã e saída para Pisa. Parada na Praça 
dos Milagres para contemplar o belo complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e 
a famosa Torre Inclinada. Continuação para Milão. 
Alojamento.

14º Dia (Sexta): MILÃO – LUCERNA – BERNA
Café da manhã e saída para a fronteira suíça. Atra-
vessaremos os Alpes pelo túnel de São Gotardo, 
um dos mais longos da Europa, percorrendo belas 
paragens naturais repletas de bosques e lagos. 
Na extremidade ocidental do Lago dos 4 Cantões, 
diante de uma paisagem alpina deslumbrante, 
encontra-se uma das mais belas cidades da Suíça, 
Lucerna, onde teremos tempo livre para descobrir 
suas ruas e recantos de extrema beleza, seus 
edifícios adornados com excelentes pinturas, suas 
praças, fontes e belas pontes medievais de madei-
ra que cruzam o Rio Reuss, entre as quais se des-
taca a Kapellbrücke, principal símbolo da cidade, 
já que a água é um dos elementos fundamentais do 
charme da cidade. No horário combinado, seguire-
mos para Berna, a capital do país, outra bela cida-
de situada num meandro do rio Aar, Patrimônio da 
UNESCO desde 1983 por sua arquitetura medieval 
preservada através dos séculos. Alojamento.

15º Dia (Sábado): BERNA – BEAUNE – PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa 
para chegar a Beaune, capital da região vinícola 
de Borgonha. Tempo livre para percorrer suas 
belas ruas de pedras e admirar seu excepcional 
patrimônio, como a Basílica de Notre Dame, o 
Museu do Vinho e o Hôtel-Dieu, famoso hospital de 
caridade convertido em museu. Continuação para 
Paris. Alojamento. 

16º Dia (Domingo): PARIS
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.
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sando pelos lugares de maior interesse da “Cidade 
Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça São Pedro, 
onde assistiremos, sempre que possível, à Audiência 
Papal.  Tempo livre e, em seguida, possibilidade de 
visitar opcionalmente os Museus Vaticanos, a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro, incluindo o túmulo 
do Papa João Paulo II.

13º Dia (Dom/Qui): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os 
participantes com circuito terminando em ROMA.
Café da manhã e saída para Pisa para contemplar o 
belo complexo monumental formado pela Catedral, 
o Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Nice, capital da Riviera Francesa. Alojamento. 
Sugerimos desfrutar do ambiente cosmopolita desta 
cidade, ou ainda, participar de uma excursão opcional 
a Mônaco, Monte Carlo e seu famoso cassino.

14º Dia (Sex): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela 
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola 
através da Provença. Chegada a Barcelona. Aloja-
mento. Que tal desfrutar das diversas possibilidades 
noturnas que a cidade oferece? 

15º Dia (Sáb): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmi-
ca com guia local a esta magnífica cidade, que tem 
sido palco de vários eventos mundiais que contribui-
ram para configurá-la e dar a projeção internacional 
que hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares 
mais típicos e originais. Faremos uma pausa para 
fotos na Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. 
Subiremos também a montanha de Montjuic, sede 
protagonista da Exposição Internacional de 1929 e 
também dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao 
finalizar a panorâmica, saída para Zaragoza. Tempo 
livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do 
Pilar, padroeira da hispanidade e percorrer seu 
centro antigo. Na parte da tarde, continuação para 
Madri. Alojamento.

16º Dia (Dom): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã visita 
panorâmica com guia local que nos permitirá conhecer 
um pouco sobre a história, os monumentos e os con-
trastes que a capital da Espanha oferece, percorrendo 
seus lugares mais importantes, começando pela Velha 
Madri, com sua típica atmosfera, até a Nova Madri, com 
seus modernos edifícios, passando pelo Estádio San-
tiago Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, e 
pela Gran Via, para terminar na régia Plaza de Oriente. 
Para a parte da tarde, sugerimos uma visita opcional à 
cidade imperial de Toledo.

17º Dia (Seg): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua inteira 
disposição durante o qual você vai poder desfrutar das 
diversas atividades que esta cosmopolita cidade ofere-
ce: compras, shows, museus, excursões opcionais nas 
redondezas de Madri, etc.

18º Dia (Ter): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participantes 
com circuito terminando em MADRI.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 PARIS Kyriad Porte D’Ivry (Turís-
tico)

1 HEIDELBERG Arcadia (Turístico)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turístico)

1 VENEZA (Mestre) Russot (Turístico)

2 FLORENÇA Grifone (Turístico Sup.)

3 ROMA Club House (Turístico Sup.)

1 MILÃO Ibis Centro (Turístico)

1 BERNA Kreuz/Metropol (Turístico) 

1 PARIS Kyriad Porte D’Ivry (Turístico) 

bonjour europa  (Cód. 445-15)

“uma opção para finalizar sua viagem em paris”
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O PREÇO INCLUI
•  Os serviços detalhados no circuito 

CONTRASTE EUROPEU (página anterior).

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Início e fim
Duração

PARIS
16 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada ........................ 1.860
Alta temporada............................ 1.940
Supl. quarto individual ................ 780
Desconto Venda Antecipada........ 55

DATAS DE SAíDA DA ÁMERICA
Mai 9 Ago 1 15 29

Jun 6 Set 12 26

Jul 4 18 Out 10

l Média temporada l Alta temporada

Cidade de início e fim do circuito.

HEIDELBERg
INNSBRUCk

VENEZA

 FLORENÇA

ROMA

PISA

PARIS

MILÃO

BERNA

SÉRIE ECONÔMICA

55$

No trecho Roma – Paris não garantimos guias falando Português.
* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, 
mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Em saídas imdicadas
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lendas da europa  (Cód. 19 dias: 521MR-15/16; 22 dias: 521MM-15/16)

1º Dia (Domingo): AMÉRICA – MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Segunda): MADRI 
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. 
Assistência e traslado ao hotel. Durante este dia, 
membros de nossa empresa estarão no hotel 
para ajudá-lo a resolver qualquer dúvida e dar 
informações sobre as atividades que você poderá 
realizar durante sua estadia em Madri. Alojamento. 

3º Dia (Terça): MADRI 
Café da manhã e alojamento. Na parte da 
manhã, visita panorâmica com guia local que nos 
permitirá conhecer um pouco sobre a história, 
os monumentos e os contrastes que a capital 
da Espanha oferece, percorrendo seus lugares 
mais importantes, começando pela Velha Madri, 
com sua atmosfera típica, até a Nova Madri, com 
seus modernos edifícios, passando pelo Estádio 
Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo da 
cidade, e pela Gran Via, para terminar na régia 
Plaza de Oriente. À tarde, sugerimos uma visita 
opcional à imperial cidade de Toledo. 

4º Dia (Quarta): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada 
nesta cidade castelhana para admirar sua Catedral 
Gótica, declarada “Patrimônio da Humanidade” 
pela UNESCO. Posteriormente, continuação da 
viagem através do País Basco até a fronteira 
francesa para chegar a Bordeaux, capital da 
Aquitânia. Alojamento.

5º Dia (Quinta): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
BLOIS – PARIS 
Café da manhã e saída atravessando o Vale 
do Loire, região conhecida como o “Jardim da 
França”. Parada em Blois, onde haverá tempo 
livre para visitar opcionalmente um dos castelos 
mais famosos da região e continuação para 
Paris. Alojamento. À noite, você vai poder visitar 
opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um 
bonito cruzeiro ao longo do Sena.  

6º Dia (Sexta): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade 
Luz”, onde passaremos ao longo de seu marcos 
mais importantes, como a Place de la Concorde e a 
Bastilha - lugar simbólico da Revolução Francesa - 

seus bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, 
Les Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, 
etc. Faremos uma parada para fotos na Torre 
Eiffel. Tarde livre para fazer uma visita opcional 
ao Museu do Louvre, um dos museus mais 
importantes do mundo e, à noite, assistir ao show 
do mundialmente famoso Moulin Rouge

7º Dia (Sábado): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante 
o qual você poderá fazer uma excursão opcional 
ao magnífico Palácio de Versalhes, residência do 
Rei Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, 
não somente por sua impressionante arquitetura 
e seus belos jardins, mas também por ser um 
marco importante na história da França. Declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1979.

8º Dia (Domingo): PARIS – BRUGES – AMSTERDÃ 
Café da manhã e saída para Bruges. Tempo livre 
para descobrir uma das cidades mais encantadoras 
da Europa. A beleza de suas casas e o charme de 
seus canais e seus velhos edifícios fazem dela uma 
cidade inigualável para os amantes da beleza e da 
arte. Esta antiga cidade é Patrimônio Mundial da 
UNESCO desde o ano 2000. Continuação de nossa 
viagem para chegar a Amsterdã. Alojamento. 

9º Dia (Segunda): AMSTERDÃ 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local a uma das 
cidades mais belas e românticas da Europa, 
também conhecida como a “Veneza do Norte”, 
salpicada de casas coloridas, canais e pontes, 
numa combinação ímpar de beleza e cultura. Berço 
de grandes gênios da pintura, como Rembrandt 
e Van Gogh. Faremos uma parada no famoso 
mercado flutuante de flores, um dos principais 
pontos turísticos de Amsterdã. No final do passeio, 
visitaremos um centro de lapidação de diamantes. 
Tarde livre durante a qual poderemos fazer uma 
excursão opcional a Marken e Volendam, pequenas 
vilas de pescadores que conservam todo o seu 
típico encanto. 

10º Dia (Terça): AMSTERDÃ – COLÔNIA – 
CRUZEIRO AO LONGO DO RENO – FRANKFURT 
Café da manhã e saída para Colônia. Breve parada 
nesta cidade de grande beleza que cresceu ao 
redor do Reno, na qual se destaca sua famosa 
Catedral, que além de ser considerada uma obra-
prima da arquitetura gótica mundial, é também 
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O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Madri, Paris, Amsterdã, 

Praga, Veneza, Florença, Roma e Barcelona.
•  Cruzeiro ao longo do Reno.
•  Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença, 

Roma e Barcelona.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Início
Fim

Duração

MADRI
ROMA

19 dias

MADRI
MADRI
22 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa Temporada........... 2.080 2.300
Média temporada .......... 2.180 2.400
Alta temporada.............. 2.340 2.560
Supl. quarto individual .. 950 1.110
Supl. Meia pensão (5 
jantares) BORDEAUX (1) 
Amsterdã (1) 
Frankfurt (1) Innsbruck (1) 
Florença (1)  ...................... 180 180
Desc. Venda Antecipada... 62 69

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 MADRI Florida Norte (Turístico)
1 BORDEAUX Alton (Turístico)
3 PARIS Campanile La Villette (Turístico)
2 AMSTERDÃ Blue Square (Turístico Sup.)
1 FRANKFURT Ibis Messe (Turístico)
2 PRAGA Iris Exe (Turístico)
1 INNSBRUCK Dollinguer (Turístico)
1 VENEZA (Mestre) Albatros (Turístico)
1 FLORENÇA B&B Firenze Centro (Turístico)

3 ROMA Meliá Aurelia Antica 
(Turístico Sup.)

1 NICE Campanile Aeroport (Turístico)

1 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia 
(Turístico)

1 MADRI Florida Norte (Turístico)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Abr 12 19 26 Out 4 11 25
Mai 10 17 24 31 Nov 1 15
Jun 7 14 21 28 Dez 13
Jul 5 12 19 26 Jan16 31
Ago 2 9 16 23 30 Fev16 28
Set 6 13 20 27 Mar16 6 13 20 27
l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

SÉRIE ECONÔMICA

NICE
PISA

BARCELONA
ZARAgOZA

BURgOS

VENEZA

AMSTERDÃ ROTEMBURgO

FRANkFURT

COLÔNIABRUgES

PARIS

BORDEAUX

VALE DO LOIRE

PRAgA

 FLORENÇA

ROMA

MADRI

INNSBRUCk

Cidade de início e/ou fim do circuito. Cidade de fim do circuito.

69$

EXCURSÕES OPCIONAIS
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais 

indicadas nas páginas 8 e 9.

¡¡NOVIDADE!!EX
CU

RSÕES OPCIONAIS

VER PÁGINAS 8 e
 9
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o edifício mais visitado da Alemanha, que abriga 
o luxuoso relicário onde descansam os restos 
mortais dos Reis Magos. Dando continuidade a 
nosso passeio, iremos embarcar num maravilhoso 
cruzeiro ao longo do rio Reno durante o qual 
veremos o Rochedo Loreley e os diversos castelos 
e vinhedos “verticais” que se encontram nas 
encostas do Reno. Desembarque e continuação da 
viagem para chegar a Frankfurt, capital financeira 
da Alemanha e cidade natal de Goethe. Alojamento. 

11º Dia (Quarta): FRANKFURT – ROTEMBURGO 
– PRAGA 
Café da manhã e saída para Rotemburgo, onde 
faremos um passeio a pé para admirar esta bela 
cidade medieval que parece saída de um conto 
de fadas e que ainda conserva suas muralhas, 
torres e portas originais. Poderemos contemplar 
suas típicas ruas, antigas casas e a arquitetura 
germânica da chamada “Rota Romântica”, um 
convite ao envolvimento na atmosfera do séc. XVI. 
Continuação para Praga, capital da República 
Checa. Alojamento.

12º Dia (Quinta): PRAGA 
Café da manhã e alojamento. Na parte da 
manhã visita panorâmica a esta magnífica joia 
monumental, uma das cidades mais belas da 
Europa. Percorreremos suas ruas e monumentos 
mais interessantes, como o Teatro Nacional, a 
Praça Venceslau, a famosa Praça da Cidade Velha 
com seu relógio astronômico, a Igreja de Nossa 
Senhora de Týn e a Ponte Carlos, a mais famosa 
da cidade. Tarde livre para continuar explorando 
suas encantadoras ruas, fazer compras ou mesmo 
assistir a um autêntico e original Teatro Negro.

13º Dia (Sexta): PRAGA – INNSBRUCK 
Café da manhã. Continuação da viagem para 
chegar a Innsbruck, capital do Tirol, preciosa 
cidade localizada entre os Alpes, com 
deslumbrantes vistas panorâmicas das montanhas 
e onde destacamos seu bairro antigo com o famoso 
“Telhadinho de Ouro” . Alojamento. 

14º Dia (Sábado): INNSBRUCK – VERONA – 
VENEZA 
Café da manhã e saída para Verona, onde teremos 
tempo livre para desfrutar desta surpreendente 
cidade medieval mundialmente conhecida 
graças à história de amor de Romeu e Julieta. 
Prosseguiremos nossa viagem até chegar a 

Veneza. Alojamento. A seguir, realizaremos uma 
visita panorâmica a pé com guia local nesta cidade 
singular, que nos levará ao impressionante espaço 
monumental da Praça São Marcos que há séculos 
é o símbolo histórico desta cidade encantadora 
e única no mundo. Napoleão Bonaparte a definiu 
como o “Salão mais belo da Europa”. Veremos 
também, entre outros, a famosa Ponte dos 
Suspiros, um dos locais mais emblemáticos e 
românticos de Veneza. No final da visita faremos 
uma parada numa fábrica de cristal, onde 
poderemos admirar como é feito o famoso cristal 
veneziano e, a seguir, possibilidade de realizar um 
passeio opcional de gôndola.

15º Dia (Domingo): VENEZA – FLORENÇA 
Café da manhã. Continuação de nosso itinerário 
para chegar a Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Alojamento e saída para 
realizar a visita panorâmica com guia local que 
nos apresentará a cidade da Arte. Passearemos 
por suas ruas e praças, como a de Santa Croce, 
Signoria, República, o famoso Ponte Vecchio e 
a Catedral de Santa Maria del Fiore, com seu 
batistério e a importante Porta do Paraíso.  

16º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA 
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar 
a Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. 
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita 
opcional “Roma Barroca”, na qual você poderá 
descobrir as fontes e praças mais importantes 
da cidade.

17º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia) 
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá 
ser aproveitado para fazer uma das visitas opcionais 
mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e 
Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao 
porto de Nápoles para embarcar rumo à ilha 
de Capri, conhecida como “A Pérola Azul” do 
Mediterrâneo, visitando a famosa Gruta Branca 
(sempre que houver condições meteorológicas). 
Na hora prevista, retorno ao hotel de Roma.

18º Dia (Quarta): ROMA 
Café da manhã e alojamento. Durante este dia 
realizaremos uma visita panorâmica com guia 

local passando pelos lugares de maior interesse 
da “Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na 
Praça São Pedro, onde assistiremos, sempre que 
possível, à Audiência Papal.  Tempo livre e, em 
seguida, possibilidade de visitar opcionalmente 
os Museus Vaticanos, a Capela Sistina e a 
Basílica de São Pedro, incluindo o túmulo do 
Papa João Paulo II.

19º Dia (Quinta): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os partici-
pantes com circuito TERMINANDO EM ROMA.
Para os demais clientes, café da manhã e saída 
para Pisa. Parada na Praça dos Milagres para 
contemplar o belo complexo monumental formado 
pela Catedral, o Batistério e a famosa Torre Incli-
nada. Continuação para Nice, capital da Riviera 
Francesa. Alojamento. Sugerimos desfrutar do 
ambiente cosmopolita desta cidade, ou ainda, par-
ticipar de uma excursão opcional a Mônaco, Monte 
Carlo e seu famoso cassino.

20º Dia: (Sexta): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela 
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola 
através da Provença. Chegada a Barcelona. Aloja-
mento. Que tal desfrutar das diversas possibilida-
des noturnas que a cidade oferece? 

21º Dia (Sábado): BARCELONA – ZARAGOZA – 
MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâ-
mica com guia local a esta magnífica cidade, que 
tem sido palco de vários eventos mundiais que 
contribuiram para configurá-la e dar a projeção 
internacional que hoje ela desfruta. Percorrere-
mos os lugares mais típicos e originais. Faremos 
uma pausa para fotos na Sagrada Família, obra-
-prima de Gaudí. Subiremos também a Montanha 
Montjuic, sede protagonista da Exposição Interna-
cional de 1929 e também dos Jogos Olímpicos de 
Verão de 1992. Ao finalizar a panorâmica, saída 
para Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica 
de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da hispani-
dade e percorrer seu centro antigo. Na parte da 
tarde, continuação para Madri. Alojamento.

22º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os parti-
cipantes com circuito TERMINANDO EM MADRI..
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paisagens da europa  (Cód. 16 dias: 543PR-15/16; 20 dias: 543PM-15/16)

1º Dia (Quarta): AMÉRICA – PARIS
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Paris. Noite a bordo. 

2º Dia (Quinta): PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento. À noite, você vai poder 
visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um 
bonito cruzeiro ao longo do Sena. 

3º Dia (Sexta): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, onde 
passaremos ao longo de seu marcos mais importantes, 
como a Place de la Concorde e a Bastilha - lugar 
simbólico da Revolução Francesa - seus bulevares, 
o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les Invalides, que 
abriga o túmulo de Napoleão, etc. Faremos uma parada 
para fotos na Torre Eiffel. Tarde livre para fazer uma 
visita opcional ao Museu do Louvre, um dos museus 
mais importantes do mundo e, à noite, assistir ao show 
do mundialmente famoso Moulin Rouge.

4º Dia (Sábado): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, 
não somente por sua impressionante arquitetura 
e seus belos jardins, mas também por ser um 
marco importante na história da França. Declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1979.

5º Dia (Domingo): PARIS – BRUGES – AMSTERDÃ 
Café da manhã e saída para Bruges. Tempo livre para 
descobrir uma das cidades mais encantadoras da 
Europa. A beleza de suas casas e o charme de seus 
canais e seus velhos edifícios fazem dela uma cidade 
inigualável para os amantes da beleza e da arte. 
Esta antiga cidade é Patrimônio Mundial da UNESCO 
desde o ano 2000. Continuação de nossa viagem para 
chegar a Amsterdã. Alojamento. 

6º Dia (Segunda): AMSTERDÃ 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local a uma das cidades mais 
belas e românticas da Europa, também conhecida 
como a “Veneza do Norte”, salpicada de casas 
coloridas, canais e pontes, numa combinação ímpar 
de beleza e cultura. Berço de grandes gênios da 
pintura, como Rembrandt e Van Gogh. Faremos uma 
parada no famoso mercado flutuante de flores, um 
dos principais pontos turísticos de Amsterdã. No final 
do passeio, visitaremos um centro de lapidação de 
diamantes. Tarde livre durante a qual poderemos 
fazer uma excursão opcional a Marken e Volendam, 
pequenas vilas de pescadores que conservam todo o 
seu típico encanto. 

7º Dia (Terça): AMSTERDÃ – COLÔNIA – CRUZEIRO 
AO LONGO DO RENO – FRANKFURT 
Café da manhã e saída para Colônia. Breve parada 
nesta cidade de grande beleza que cresceu ao redor 
do Reno, na qual se destaca sua famosa Catedral, 
que além de ser considerada uma obra-prima da 
arquitetura gótica mundial, é também o edifício 
mais visitado da Alemanha, que abriga o luxuoso 
relicário onde descansam os restos mortais dos Reis 
Magos. Dando continuidade a nosso passeio, iremos 
embarcar num maravilhoso cruzeiro ao longo do rio 
Reno, durante o qual veremos o Rochedo Loreley e 
os diversos castelos e vinhedos “verticais” que se 
encontram nas encostas do Reno. Desembarque 
e continuação da viagem para chegar a Frankfurt, 

capital financeira da Alemanha e cidade natal de 
Goethe. Alojamento. 

8º Dia (Quarta): FRANKFURT – ROTEMBURGO – 
PRAGA 
Café da manhã e saída para Rotemburgo, onde 
faremos um passeio a pé para admirar esta bela 
cidade medieval que parece saída de um conto de 
fadas e que ainda conserva suas muralhas, torres 
e portas originais. Poderemos contemplar suas 
típicas ruas, antigas casas e a arquitetura germânica 
da chamada “Rota Romântica”, um convite ao 
envolvimento na atmosfera do séc. XVI. Continuação 
para Praga, capital da República Checa. Alojamento.

9º Dia (Quinta): PRAGA 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã visita 
panorâmica a esta magnífica joia monumental, uma 
das cidades mais belas da Europa. Percorreremos 
suas ruas e monumentos mais interessantes, como o 
Teatro Nacional, a Praça Venceslau, a famosa Praça da 
Cidade Velha com seu relógio astronômico, a Igreja de 
Nossa Senhora de Týn e a Ponte Carlos, a mais famosa 
da cidade. Tarde livre para continuar explorando suas 
encantadoras ruas, fazer compras ou mesmo assistir a 
um autêntico e original Teatro Negro.

10º Dia (Sexta): PRAGA – INNSBRUCK 
Café da manhã. Continuação da viagem para chegar a 
Innsbruck, capital do Tirol, preciosa cidade localizada 
entre os Alpes, com deslumbrantes vistas panorâmicas 
das montanhas e onde destacamos seu bairro antigo 
com o famoso “Telhadinho de Ouro” . Alojamento. 

11º Dia (Sábado): INNSBRUCK – VERONA – VENEZA 
Café da manhã e saída para Verona, onde teremos 
tempo livre para desfrutar desta surpreendente 
cidade medieval mundialmente conhecida graças à 
história de amor de Romeu e Julieta. Prosseguiremos 
nossa viagem até chegar a Veneza. Alojamento. 
A seguir, realizaremos uma visita panorâmica a 
pé com guia local nesta cidade singular, que nos 
levará ao impressionante espaço monumental da 
Praça São Marcos que há séculos é o símbolo 
histórico desta cidade encantadora e única no 
mundo. Napoleão Bonaparte a definiu como o “Salão 
mais belo da Europa”. Veremos também, entre 
outros, a famosa Ponte dos Suspiros, um dos locais 
mais emblemáticos e românticos de Veneza. No 
final da visita faremos uma parada numa fábrica 
de cristal, onde poderemos admirar como é feito o 
famoso cristal veneziano e, a seguir, possibilidade de 
realizar um passeio opcional de gôndola.

12º Dia (Domingo): VENEZA – FLORENÇA 
Café da manhã. Continuação de nosso itinerário para 
chegar a Florença, capital da Toscana e berço do 
Renascimento. Alojamento e saída para realizar a 
visita panorâmica com guia local que nos apresentará 
a cidade da Arte. Passearemos por suas ruas e praças, 
como a de Santa Croce, Signoria, República, o famoso 
Ponte Vecchio e a Catedral de Santa Maria del Fiore, 
com seu batistério e a importante Porta do Paraíso.  

13º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA 
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar 
a Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. 
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita opcional 
“Roma Barroca”, na qual você poderá descobrir as 
fontes e praças mais importantes da cidade

14º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia) 
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá ser 
aproveitado para fazer uma das visitas opcionais mais 
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NICE
PISA

BARCELONA
ZARAgOZA

vENEZA

AMSTERdã ROTEMBURgO

FRANkFURT

COLÔNIABRUgES

PARIS

PRAgA

 FLORENÇA

ROMA
MAdRI

INNSBRUCk

Cidade de início circuito. Cidades de fim do circuito.

Início
Fim

Duração

paris
rOMa

16 dias

paris
MaDri
20 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Baixa Temporada........... 1.920 2.190
Média temporada .......... 1.970 2.310
Alta temporada.............. 2.080 2.450
Supl. quarto individual .. 800 1.010
Supl. Meia pensão (4 jantares) 
Amsterdã (1) Frankfurt (1) 
Innsbruck (1) Florença (1) .... 150 150
desconto venda Antecipada... 57 66

O PREÇO NãO INCLUI TARIFAS AÉREAS

dATAS dE SAÍdA dA AMÉRICA
Abr 1* 15 22 29 Out 7 14 28
Mai 13 20 27 Nov 4 18
Jun 3 10 17 24 Dez 16
Jul 1 8 15 22 29 Fev16 3
Ago 5 12 19 26 Mar16 2 9 16 23 30
Set 2 9 16 23 30
* Nesta data, PVP segundo folheto temporada 2014/15.

l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Paris, Amsterdã, Praga, 

Veneza, Florença, Roma, Barcelona e Madri.
•  Cruzeiro ao longo do Reno.
•  Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença, 

Roma e Barcelona.

HOTÉIS PREvISTOS
Noites Cidade Hotel

3 PARIS Campanile La Villette (Turístico)

2 AMSTERDÃ Blue Square (Turístico Sup.)

1 FRANKFURT Ibis Messe (Turístico)

2 PRAGA Iris Exe (Turístico)

1 INNSBRUCK Dollinger (Turístico)

1 VENEZA 
(Mestre) Albatros (Turístico)

1 FLORENÇA B&B Firenze Centro (Turístico) 

3 ROMA Meliá Aurelia Antica (Turístico 
Sup.)

1 NICE Campanile Aeroport (Turístico)

1 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia 
(Turístico)

2 MADRI Florida Norte (Turístico)

SÉRIE ECONÔMICA

66$

EXCURSÕES OPCIONAIS
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais 

indicadas nas páginas 8 e 9.

¡¡NOVIDADE!!EX
CU

RSÕES OPCIONAIS

VER PÁGINAS 8 e
 9
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1º ao 15º Dia: Mesmo itinerário do circuito 
PAISAGENS DA EUROPA da página anterior

16º Dia (Quinta): ROMA – PISA – MILÃO 
Café da manhã e saída para Pisa. Parada na Praça dos 
Milagres para contemplar o belo complexo monumen-
tal formado pela Catedral, o Batistério e a famosa Torre 
Inclinada. Continuação para Milão. Alojamento.

17º Dia (Sexta): MILÃO – LUCERNA – BERNA
Café da manhã e saída para a fronteira suíça. Atra-
vessaremos os Alpes pelo túnel de São Gotardo, 
um dos mais longos da Europa, percorrendo belas 
paragens naturais repletas de bosques e lagos. 
Na extremidade ocidental do Lago dos 4 Cantões, 
diante de uma paisagem alpina deslumbrante, 
encontra-se uma das mais belas cidades da Suíça, 
Lucerna, onde teremos tempo livre para descobrir 
suas ruas e recantos de extrema beleza, seus 
edifícios adornados com excelentes pinturas, suas 
praças, fontes e belas pontes medievais de madeira 
que cruzam o Rio Reuss, entre as quais se destaca a 
Kapellbrücke, principal símbolo da cidade, já que a 
água é um dos elementos fundamentais do charme 
da cidade. No horário combinado, seguiremos para 
Berna, a capital do país, outra bela cidade situada 
num meandro do rio Aar, Patrimônio da UNESCO 
desde 1983 por sua arquitetura medieval preserva-
da através dos séculos. Alojamento.

18º Dia (Sábado): BERNA – BEAUNE – PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa para 
chegar a Beaune, capital da região vinícola de Borgo-
nha. Tempo livre para percorrer suas belas ruas de 
pedras e admirar seu excepcional patrimônio, como a 
Basílica de Notre Dame, o Museu do Vinho e o Hôtel-
-Dieu, famoso hospital de caridade convertido em 
museu. Continuação para Paris. Alojamento. À noite 
você poderá visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e 
fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena. 

19º Dia (Domingo): PARIS
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.

interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e Pompeia”, 
uma excursão de dia completo com almoço incluso 
para conhecer Pompeia, esplêndida e mitológica cidade 
romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio. 
Depois nos dirigiremos ao porto de Nápoles para 
embarcar rumo à ilha de Capri, conhecida como “A 
Pérola Azul” do Mediterrâneo, visitando a famosa Gruta 
Branca (sempre que houver condições meteorológicas). 
Na hora prevista, retorno ao hotel de Roma.

15º Dia (Quarta): ROMA 
Café da manhã e alojamento. Durante este dia 
realizaremos uma visita panorâmica com guia 
local passando pelos lugares de maior interesse 
da “Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça 
São Pedro, onde assistiremos, sempre que possível, 
à Audiência Papal.  Tempo livre e, em seguida, 
possibilidade de visitar opcionalmente os Museus 
Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro, 
incluindo o túmulo do Papa João Paulo II.

16º Dia (Quinta): ROMA – PISA – NICE 
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito TERMINANDO EM ROMA.
Para os demais clientes, café da manhã e saída para 
Pisa. Parada na Praça dos Milagres para contemplar 
o belo complexo monumental formado pela Catedral, 
o Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Nice, capital da Riviera Francesa. Alojamento. 
Sugerimos desfrutar do ambiente cosmopolita desta 
cidade, ou ainda, participar de uma excursão opcional 
a Mônaco, Monte Carlo e seu famoso cassino. 

17º Dia (Sexta): NICE – BARCELONA 
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela 
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola 
através da Provença. Chegada a Barcelona. 
Alojamento. Que tal desfrutar das diversas 
possibilidades noturnas que a cidade oferece? 

18º Dia (Sábado): BARCELONA – ZARAGOZA – 
MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica 
com guia local a esta magnífica cidade, que tem sido 
palco de vários eventos mundiais que contribuiram 
para configurá-la e dar a projeção internacional que 
hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares mais 
típicos e originais. Faremos uma pausa para fotos na 
Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subiremos 
também a Montanha Montjuic, sede protagonista 
da Exposição Internacional de 1929 e também dos 
Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar a 
panorâmica, saída para Zaragoza. Tempo livre para 
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
da hispanidade e percorrer seu centro antigo. Na 
parte da tarde, continuação para Madri. Alojamento.

19º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, 
começando pela Velha Madri, com sua atmosfera 
típica, até a Nova Madri, com seus modernos 
edifícios, passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, 
Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, 
para terminar na régia Plaza de Oriente. Para a parte 
da tarde, sugerimos uma visita opcional à cidade 
imperial de Toledo. 

20º Dia: (Segunda): MADR
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito TERMINANDO EM MADRI.
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merci europa  (Cód. 448-15)

“uma opção para finalizar sua viagem em paris”

O PREÇO NãO INCLUI TARIFAS AÉREAS

dATAS dE SAÍdA dA AMÉRICA
Jun 3 Set 9 23
Jul 1 15 29 Out 7
Ago 12 26

l Média temporada l Alta temporada

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamiento com desayuno buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Paris, Amsterdã, Praga, 

Veneza, Florença e Roma.
•  Cruzeiro ao longo do Reno.
•  Tasas por estancia Turística en Veneza, Florença, 

Roma.

HOTÉIS PREvISTOS
Noites Cidade Hotel

3 PARIS
Campanile La Villette (Turís-
tico)

2 AMSTERDÃ
Blue Square (Turístico 
Sup.)

1 FRANKFURT Ibis Messe (Turístico)

2 PRAGA Iris Exe (Turístico)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turístico)

1 VENEZA 
(Mestre) Albatros (Turístico)

1 FLORENÇA B&B Firenze Centro (Turís-
tico) 

3 ROMA Meliá Aurelia Antica 
(Turístico Sup.)

1 MILÃO Ibis Centro (Turístico)

1 BERNA Kreuz / Metropol (Turís-
tico)

1 PARIS Kyriad Porte D’ivry (Turístico) 

Início e fim
duração

paris
19 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada ........................ 2.130
Alta temporada............................ 2.240
Supl. quarto individual ................ 940
Supl.M.Pens.(4 jantares): 
Ams(1),Fra(1), Inn(1), Flo(1) ........  150
desconto venda Antecipada........ 63

SÉRIE ECONÔMICA

MILãO

PISA

vENEZA

AMSTERdã ROTEMBURgO

FRANkFURT

COLÔNIABRUgES

PARIS

PRAgA

 FLORENÇA

ROMA

INNSBRUCk

Cidades de início e/ou fim do circuito.

BERNA

63$
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doce europa  (Cód. 13 dias: 544AR-15/16; 17 dias: 544AM-15/16)

1º Dia (Sábado): AMÉRICA – AMSTERDÃ
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Amsterdã. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo): AMSTERDÃ
Chegada ao aeroporto de Amsterdã. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre. 

3º Dia (Segunda): AMSTERDÃ 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local a uma das cidades 
mais belas e românticas da Europa, também 
conhecida como a “Veneza do Norte”, salpicada 
de casas coloridas, pontes e canais, numa bela 
combinação de beleza e cultura, berço de grandes 
gênios da pintura, como Rembrandt e Van Gogh. 
Faremos uma parada no famoso mercado flutuante 
de flores, um dos principais pontos turísticos de 
Amsterdã. No final do passeio, visitaremos um centro 
de lapidação de diamantes. Tarde livre que você 
pode aproveitar para fazer uma excursão opcional a 
Marken e Volendam, pequenas vilas de pescadores 
que conservam todo o seu típico encanto. 

4º Dia (Terça): AMSTERDÃ – COLÔNIA – CRUZEIRO 
AO LONGO DO RENO – FRANKFURT 
Café da manhã e saída para Colônia. Breve parada 
nesta cidade de grande beleza que cresceu ao redor 
do Reno, na qual se destaca sua famosa Catedral, 
que além de ser considerada uma obra-prima da 
arquitetura gótica mundial, é também o edifício 
mais visitado da Alemanha, que abriga o luxuoso 
relicário onde descansam os restos mortais dos Reis 
Magos. Dando continuidade a nosso passeio, iremos 
embarcar num maravilhoso cruzeiro ao longo do rio 
Reno, durante o qual veremos o Rochedo Loreley e 
os diversos castelos e vinhedos “verticais” que se 
encontram nas encostas do Reno. Desembarque 
e continuação da viagem para chegar a Frankfurt, 
capital financeira da Alemanha e cidade natal de 
Goethe. Alojamento. 

5º Dia (Quarta): FRANKFURT – ROTEMBURGO – 
PRAGA 
Café da manhã e saída para Rotemburgo, onde 
faremos um passeio a pé para admirar esta bela 
cidade medieval que parece saída de um conto de 
fadas e que ainda conserva suas muralhas, torres 
e portas originais. Poderemos contemplar suas 
típicas ruas, antigas casas e a arquitetura germânica 
da chamada “Rota Romântica”, um convite ao 
envolvimento na atmosfera do séc. XVI. Continuação 
para Praga, capital da República Checa. Alojamento.

6º Dia (Quinta): PRAGA 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã visita 
panorâmica a esta magnífica joia monumental, uma 
das cidades mais belas da Europa. Percorreremos 
suas ruas e monumentos mais interessantes, como o 
Teatro Nacional, a Praça Venceslau, a famosa Praça da 
Cidade Velha com seu relógio astronômico, a Igreja de 
Nossa Senhora de Týn e a Ponte Carlos, a mais famosa 
da cidade. Tarde livre para continuar explorando suas 

encantadoras ruas, fazer compras ou mesmo assistir a 
um autêntico e original Teatro Negro.
7º Dia (Sexta): PRAGA – INNSBRUCK 
Café da manhã. Continuação da viagem para chegar 
a Innsbruck, capital do Tirol, preciosa cidade 
localizada entre os Alpes, com deslumbrantes vistas 
panorâmicas das montanhas e onde destacamos seu 
bairro antigo com o famoso “Telhadinho de Ouro” . 
Alojamento. 

8º Dia (Sábado): INNSBRUCK – VERONA – VENEZA 
Café da manhã e saída para Verona, onde teremos 
tempo livre para desfrutar desta surpreendente 
cidade medieval mundialmente conhecida 
graças à história de amor de Romeu e Julieta. 
Prosseguiremos nossa viagem até chegar a 
Veneza. Alojamento. A seguir, realizaremos uma 
visita panorâmica a pé com guia local nesta cidade 
singular, que nos levará ao impressionante espaço 
monumental da Praça São Marcos que há séculos 
é o símbolo histórico desta cidade encantadora 
e única no mundo. Napoleão Bonaparte a definiu 
como o “Salão mais belo da Europa”. Veremos 
também, entre outros, a famosa Ponte dos 
Suspiros, um dos locais mais emblemáticos e 
românticos de Veneza. No final da visita faremos 
uma parada numa fábrica de cristal, onde 
poderemos admirar como é feito o famoso cristal 
veneziano e, a seguir, possibilidade de realizar um 
passeio opcional de gôndola.

9º Dia (Domingo): VENEZA – FLORENÇA 
Café da manhã. Continuação de nosso itinerário 
para chegar a Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Alojamento e saída para 
realizar a visita panorâmica com guia local que 
nos apresentará a cidade da Arte. Passearemos 
por suas ruas e praças, como a de Santa Croce, 
Signoria, República, o famoso Ponte Vecchio e 
a Catedral de Santa Maria del Fiore, com seu 
batistério e a importante Porta do Paraíso.  

10º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA 
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar 
a Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. 
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita 
opcional “Roma Barroca”, na qual você poderá 
descobrir as fontes e praças mais importantes 
da cidade.

11º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia) 
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá 
ser aproveitado para fazer uma das visitas opcionais 
mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri 
e Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto 
de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 
conhecida como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, 
visitando a famosa Gruta Branca (sempre que houver 
condições meteorológicas). Na hora prevista, retorno 
ao hotel de Roma.
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O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Amsterdã, Praga, Veneza, 

Florença, Roma, Barcelona e Madri.
•  Cruzeiro ao longo do Reno
•  Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença, 

Roma e Barcelona

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 AMSTERDÃ
Blue Square (Turístico 
Sup.)

1 FRANKFURT Ibis Messe (Turístico)

2 PRAGA Iris Exe (Turístico)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turístico)

1 VENEZA (Mestre) Albatros (Turístico)

1 FLORENÇA B&B Firenze Centro (Turís-
tico) 

3 ROMA Meliá Aurelia Antica
(Turístico Sup.)

1 NICE Campanile Aeroport (Turís-
tico)

1 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia 
(Turístico)

2 MADRI Florida Norte (Turístico)

Início
Fim

Duração

AMSTERDÃ
ROMA

13 dias

AMSTERDÃ
MADRI
17 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Baixa Temporada........... 1.350 1.900
Média temporada .......... 1.420 1.990
Alta temporada.............. 1.500 2.120
Supl. quarto individual .. 560 790
Supl. Meia pensão (4 jantares) 
Amsterdã (1) Frankfurt (1) 
Innsbruck (1) 
Florença (1) ............................... 150 150
Desconto Venda Antecipada... 40 57

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Abr 4* 18 25 Out 3 10 17 31
Mai 2 16 23 30 Nov 7 21
Jun 6 13 20 27 Dez 19
Jul 4 11 18 25 Fev16 6
Ago 1 8 15 22 29 Mar16 5 12 19 26
Set 5 12 19 26 Abr16 2
* Nesta data, PVP segundo folheto temporada 2014/15.
l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

Cidade de início do circuito. Cidades de fim do circuito.

NICE PISA

BARCELONA

ZARAgOZA

ROTEMBURgO

FRANkFURT
PRAgA

 FLORENÇA

ROMA
MADRI

INNSBRUCk

AMSTERDÃ

COLÔNIA

VENEZA

SÉRIE ECONÔMICA

57$
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12º Dia (Quarta): ROMA 
Café da manhã e alojamento. Durante este dia 
realizaremos uma visita panorâmica com guia 
local passando pelos lugares de maior interesse 
da “Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça 
São Pedro, onde assistiremos, sempre que possível, 
à Audiência Papal. Tempo livre e, em seguida, 
possibilidade de visitar opcionalmente os Museus 
Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro, 
incluindo o túmulo do Papa João Paulo II.

13º Dia (Quinta): ROMA – PISA – NICE 
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito TERMINANDO EM ROMA.
Para os demais clientes, café da manhã e saída para 
Pisa. Parada na Praça dos Milagres para contemplar 
o belo complexo monumental formado pela Catedral, 
o Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Nice, capital da Riviera Francesa. Alojamento. 
Sugerimos desfrutar do ambiente cosmopolita desta 
cidade, ou ainda, participar de uma excursão opcional 
a Mônaco, Monte Carlo e seu famoso cassino. 

14º Dia (Sexta): NICE – BARCELONA 
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela 
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola 
através da Provença. Chegada a Barcelona. 
Alojamento. Que tal desfrutar das diversas 
possibilidades noturnas que a cidade oferece? 

15º Dia (Sábado): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica 
com guia local a esta magnífica cidade, que tem sido 
palco de vários eventos mundiais que contribuiram 
para configurá-la e dar a projeção internacional que 
hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares mais 
típicos e originais. Faremos uma pausa para fotos na 
Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subiremos 
também a montanha de Montjuic, sede protagonista 
da Exposição Internacional de 1929 e também dos 
Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar a 
panorâmica, saída para Zaragoza. Tempo livre para 
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
da hispanidade e percorrer seu centro antigo. Na 
parte da tarde, continuação para Madri. Alojamento.

16º Dia (Domingo): MADRI 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, 
começando pela Velha Madri, com sua atmosfera 
típica, até a Nova Madri, com seus modernos 
edifícios, passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, 
Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, 
para terminar na régia Plaza de Oriente. Para a parte 
da tarde, sugerimos uma visita opcional à cidade 
imperial de Toledo. 

17º Dia (Segunda): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito TERMINANDO EM MADRI.

1º ao 12º Dia: Mesmo itinerário do circuito DOCE 
EUROPA da página anterior

13º Dia (Quinta): ROMA – PISA – MILÃO 
Para os demais participantes, café da manhã e saída 
para Pisa. Parada na Praça dos Milagres para con-
templar o belo complexo monumental formado pela 
Catedral, o Batistério e a famosa Torre Inclinada. 
Continuação para Milão. Alojamento.

14º Dia (Sexta): MILÃO – LUCERNA – BERNA
Café da manhã e saída para a fronteira suíça. Atra-
vessaremos os Alpes pelo túnel de São Gotardo, 
um dos mais longos da Europa, percorrendo belas 
paragens naturais repletas de bosques e lagos. Na 
extremidade ocidental do Lago dos 4 Cantões, diante 
de uma paisagem alpina deslumbrante, encontra-
-se uma das mais belas cidades da Suíça, Lucerna, 
onde teremos tempo livre para descobrir suas ruas 
e recantos de extrema beleza, seus edifícios ador-
nados com excelentes pinturas, suas praças, fontes 
e belas pontes medievais de madeira que cruzam o 
Rio Reuss, entre as quais se destaca a Kapellbrücke, 
principal símbolo da cidade, já que a água é um dos 
elementos fundamentais do charme da cidade. No 
horário combinado, seguiremos para Berna, a capital 
do país, outra bela cidade situada num meandro do 
rio Aar, Patrimônio da UNESCO desde 1983 por sua 
arquitetura medieval preservada através dos sécu-
los. Alojamento.

15º Dia (Sábado): BERNA – BEAUNE – PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa 
para chegar a Beaune, capital da região vinícola de 
Borgonha. Tempo livre para percorrer suas belas 
ruas de pedras e admirar seu excepcional patrimô-
nio, como a Basílica de Notre Dame, o Museu do 
Vinho e o Hôtel-Dieu, famoso hospital de caridade 
convertido em museu. Continuação para Paris. Alo-
jamento. À noite você poderá visitar opcionalmente 
“Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao 
longo do Sena. 

16º Dia (Domingo): PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a Basti-
lha - lugar simbólico da Revolução Francesa - seus 
bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les 
Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, um dos museus mais importantes do mundo 
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 

17º Dia (Segunda): PARIS
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.
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DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Jun 6 Set 12 26
Jul 4 18 Out 10
Ago 1 15 29

l Média temporada l Alta temporada

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Amsterdã, Praga, Veneza, 

Florença, Roma e Paris.
•  Cruzeiro ao longo do Reno.
•  Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença e 

Roma.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 AMSTERDÃ Blue Square (Turístico Sup.)

1 FRANKFURT Ibis Messe (Turístico)

2 PRAGA Iris Exe (Turístico)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turístico)

1 VENEZA 
(Mestre) Albatros (Turístico)

1 FLORENÇA
B&B Firenze Centro (Turís-
tico) 

3 ROMA Meliá Aurelia Antica 
(Turístico Sup.)

1 MILÃO Ibis Centro (Turístico)

1 BERNA Kreuz / Metropol (Turístico)

2 PARIS Kyriad Porte D’ivry (Turístico)

Início
Fim

Duração

AMSTERDÃ
pARIS
17 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada ........................ 1.920
Alta temporada............................ 2.010
Supl. quarto individual ................ 780
Supl. Meia pensão (4 jantares) 
Amsterdã (1) Frankfurt (1) Inns-
bruck (1) Florença (1) .................. 150
Desconto Venda Antecipada ............ 57

europatur  (Cód. 450-15)

“uma opção para finalizar sua viagem em paris”

PISA

ROTEMBURgO

FRANkFURT

PARIS

PRAgA

 FLORENÇA

ROMA

INNSBRUCk

Cidades de início e/ou fim do circuito.

AMSTERDÃ

COLÔNIA

VENEZAMILÃO

BERNA

SÉRIE ECONÔMICA

57$
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europa sensacional  (Cód. 11 dias: 449FR-15; 15 dias: 449FP-15; 21 dias: 449FM-15)

1º Dia (Segunda): AMÉRICA – FRANKFURT
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Frankfurt. Noite a bordo. 

2º Dia (Terça): FRANKFURT
Chegada ao aeroporto de Frankfurt. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre.

3º Dia (Quarta): FRANKFURT – ROTEMBURGO – 
PRAGA 
Café da manhã e saída para Rotemburgo, onde 
faremos um passeio a pé para admirar esta bela 
cidade medieval que parece saída de um conto 
de fadas e que ainda conserva suas muralhas, 
torres e portas originais. Poderemos contemplar 
suas típicas ruas, antigas casas e a arquitetura 
germânica da chamada “Rota Romântica”, um 
convite ao envolvimento na atmosfera do séc. XVI. 
Continuação para Praga, capital da República 
Checa. Alojamento.

4º Dia (Quinta): PRAGA 
Café da manhã e alojamento. Na parte da 
manhã visita panorâmica a esta magnífica joia 
monumental, uma das cidades mais belas da 
Europa. Percorreremos suas ruas e monumentos 
mais interessantes, como o Teatro Nacional, a 
Praça Venceslau, a famosa Praça da Cidade Velha 
com seu relógio astronômico, a Igreja de Nossa 
Senhora de Týn e a Ponte Carlos, a mais famosa 
da cidade. Tarde livre para continuar explorando 
suas encantadoras ruas, fazer compras ou mesmo 
assistir a um autêntico e original Teatro Negro.

5º Dia (Sexta): PRAGA – INNSBRUCK 
Café da manhã. Continuação da viagem para chegar 
a Innsbruck, capital do Tirol, preciosa cidade 
localizada entre os Alpes, com deslumbrantes vistas 
panorâmicas das montanhas e onde destacamos 
seu bairro antigo com o famoso “Telhadinho de 
Ouro” . Alojamento. 

6º Dia (Sábado): INNSBRUCK – VERONA – VENEZA 
Café da manhã e saída para Verona, onde teremos 
tempo livre para desfrutar desta surpreendente 
cidade medieval mundialmente conhecida 
graças à história de amor de Romeu e Julieta. 
Prosseguiremos nossa viagem até chegar a 
Veneza. Alojamento. A seguir, realizaremos uma 
visita panorâmica a pé com guia local nesta cidade 
singular, que nos levará ao impressionante espaço 
monumental da Praça São Marcos que há séculos 
é o símbolo histórico desta cidade encantadora 
e única no mundo. Napoleão Bonaparte a definiu 
como o “Salão mais belo da Europa”. Veremos 
também, entre outros, a famosa Ponte dos 
Suspiros, um dos locais mais emblemáticos e 
românticos de Veneza. No final da visita faremos 

uma parada numa fábrica de cristal, onde 
poderemos admirar como é feito o famoso cristal 
veneziano e, a seguir, possibilidade de realizar um 
passeio opcional de gôndola.

7º Dia (Domingo): VENEZA – FLORENÇA 
Café da manhã. Continuação de nosso itinerário 
para chegar a Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Alojamento e saída para 
realizar a visita panorâmica com guia local que 
nos apresentará a cidade da Arte. Passearemos 
por suas ruas e praças, como a de Santa Croce, 
Signoria, República, o famoso Ponte Vecchio e 
a Catedral de Santa Maria del Fiore, com seu 
batistério e a importante Porta do Paraíso.  

8º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA 
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar 
a Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. 
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita opcional 
“Roma Barroca”, na qual você poderá descobrir as 
fontes e praças mais importantes da cidade. 

9º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia) 
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá 
ser aproveitado para fazer uma das visitas opcionais 
mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri 
e Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto 
de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 
conhecida como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, 
visitando a famosa Gruta Branca (sempre que houver 
condições meteorológicas). Na hora prevista, retorno 
ao hotel de Roma.

Início
Fim

Duração

FRANKFURT
ROMA

11 dias

FRANKFURT
PARIS
15 dias

FRANKFURT
MADRI
21 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada .. 1.470 1.680 2.230
Alta temporada...... 1.550 1.770 2.310
Supl. quarto indiv. . 610 680 970
Desc. Venda Antecipada 44 50 66
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O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Praga, Veneza, Florença, 

Roma, Paris, Barcelona e Madri.
•  Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença, 

Roma e Barcelona

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 FRANKFURT Ibis Messe (Turístico)

2 PRAGA Iris Exe (Turístico)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turístico)

1 VENEZA 
(Mestre) Albatros (Turístico)

1 FLORENÇA B&B Firenze Centro (Turís-
tico) 

3 ROMA Meliá Aurelia Antica 
(Turístico Sup.)

1 MILÃO Ibis Centro (Turístico)

1 BERNA Kreuz / Metropol (Turístico)

2 ou 4 PARIS
Kyriad Porte D’ivry (Turís-
tico)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turís-
tico)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turístico)

2 MADRI Praga (Turístico)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Jun 8 Set 14 28
Jul 6 20 Out 12
Ago 3 17 31
l Média temporada l Alta temporada

Cidade de início do circuito.

bERNA

LIMOgES

TOULOUSE

bARCELONA
zARAgOzA

PISA

MILÃO
LUCERNA

VENEzA

ROTEMbURgO

FRANkFURT
PARIS PRAgA

 FLORENÇA

ROMA

MADRI

INNSbRUCk

VERONA

Cidades de fim do circuito.

66$
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10º Dia (Quarta): ROMA 
Café da manhã e alojamento. Durante este dia 
realizaremos uma visita panorâmica com guia 
local passando pelos lugares de maior interesse 
da “Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça 
São Pedro, onde assistiremos, sempre que possível, 
à Audiência Papal. Tempo livre e, em seguida, 
possibilidade de visitar opcionalmente os Museus 
Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro, 
incluindo o túmulo do Papa João Paulo II.

11º Dia (Quinta): ROMA – PISA – MILÃO
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em Roma.
PPara os demais participantes, café da manhã e 
saída para Pisa. Parada na Praça dos Milagres para 
contemplar o belo complexo monumental formado 
pela Catedral, o Batistério e a famosa Torre Inclina-
da. Continuação para Milão. Alojamento.

12º Dia (Sexta): MILÃO – LUCERNA – BERNA
Café da manhã e saída para a fronteira suíça. Atra-
vessaremos os Alpes pelo túnel de São Gotardo, 
um dos mais longos da Europa, percorrendo belas 
paragens naturais repletas de bosques e lagos. Na 
extremidade ocidental do Lago dos 4 Cantões, diante 
de uma paisagem alpina deslumbrante, encontra-
-se uma das mais belas cidades da Suíça, Lucerna, 
onde teremos tempo livre para descobrir suas ruas 
e recantos de extrema beleza, seus edifícios ador-
nados com excelentes pinturas, suas praças, fontes 
e belas pontes medievais de madeira que cruzam o 
Rio Reuss, entre as quais se destaca a Kapellbrücke, 
principal símbolo da cidade, já que a água é um dos 
elementos fundamentais do charme da cidade. No 
horário combinado, seguiremos para Berna, a capital 
do país, outra bela cidade situada num meandro do 

rio Aar, Patrimônio da UNESCO desde 1983 por sua 
arquitetura medieval preservada através dos sécu-
los. Alojamento.

13º Dia (Sábado): BERNA – BEAUNE – PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa 
para chegar a Beaune, capital da região vinícola de 
Borgonha. Tempo livre para percorrer suas belas 
ruas de pedras e admirar seu excepcional patrimô-
nio, como a Basílica de Notre Dame, o Museu do 
Vinho e o Hôtel-Dieu, famoso hospital de caridade 
convertido em museu. Continuação para Paris. Alo-
jamento. À noite você poderá visitar opcionalmente 
“Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao 
longo do Sena. 

14º Dia (Domingo): PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a Basti-
lha - lugar simbólico da Revolução Francesa - seus 
bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les 
Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, um dos museus mais importantes do mundo 
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 

15º Dia (Segunda): PARIS
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes QUE TERMINAM EM PARIS.
Para os demais participantes do circuito com 
final em Madri: Café da manhã e alojamento. 
Dia livre que pode ser aproveitado para visitar 
opcionalmente a Ópera de Paris, mais conhecida 
como Ópera Garnier, um dos edifícios mais belos e 
representativos de Paris, onde se reunia a burguesia 
e a aristocracia parisiense; para posteriormente 
subir a famosa colina de Montmartre, também 
conhecida como “Bairro dos Pintores”, o mais 
típico e boêmio da cidade, com suas ruas cheias 
de artistas e acolhedores cafés, onde é possível 
saborear a tradicional sopa de cebola e os famosos 
crepes, tendo como pano de fundo a bela Basílica 
do Sagrado Coração, situada no alto da colina e 
desfrutar das espetaculares vistas da cidade.

16º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
você poderá fazer uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, residência do Rei Sol, um dos 
palácios mais famosos do mundo, não somente por 
sua impressionante arquitetura e seus belos jardins, 
mas também por ser um marco importante na história 
da França. Declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO em 1979.

17º Dia (Quarta): PARIS – LIMOGES – TOULOUSE
Café da manhã e saída para o sul da França. 
Atravessando a região de Limousin, chegaremos a 
Limoges, célebre por suas fábricas de porcelana. 
Teremos tempo livre nessa cidade, que conta com 
muitos monumentos e edifícios: a Catedral de 
Saint-Etienne (Sto. Estêvão), o Anfiteatro galo-
romano, a Estação dos Beneditinos, o Mercado 
Central. Através deles, a história se faz presente em 
cada esquina. Na hora marcada, seguiremos para 
Toulouse. Alojamento. 

18º Dia (Quinta): TOULOUSE – BARCELONA
Café da manhã e saída para o centro de Toulouse, 
onde teremos tempo livre para descobrir esta bela 
e animada cidade, também conhecida como a “Ville 
Rose” pelo encanto de suas vistosas fachadas em 
tons rosados, e desfrutar da serenidade do cais 
do rio Garonne e das margens do Canal du Midi 
(declarado “Patrimônio Mundial da Humanidade”). 
Na hora marcada, saída para Narbonne e para 
a fronteira espanhola, para chegar a Barcelona. 
Alojamento.

19º Dia (Sexta): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local a esta magnífica cidade, 
que tem sido palco de vários eventos mundiais que 
contribuiram para configurá-la e dar a projeção 
internacional que hoje ela desfruta. Percorreremos 
os lugares mais típicos e originais. Faremos uma 
pausa para fotos na Sagrada Família, obra-prima 
de Gaudí. Subiremos também a Montanha Montjuic, 
sede protagonista da Exposição Internacional de 
1929 e também dos Jogos Olímpicos de Verão 
de 1992. Ao finalizar a panorâmica, saída para 
Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, padroeira da hispanidade 
e percorrer seu centro antigo. Na parte da tarde, 
continuação para Madri. Alojamento.

20º Dia: (Sábado): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da 
manhã, visita panorâmica com guia local que nos 
permitirá conhecer um pouco sobre a história, 
os monumentos e os contrastes que a capital da 
Espanha oferece, percorrendo seus lugares mais 
importantes, começando pela Velha Madri, com 
sua típica atmosfera, até a Nova Madri, com seus 
modernos edifícios, passando pelo Estádio Santiago 
Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, 
e pela Gran Via, para terminar na régia Plaza de 
Oriente. À tarde sugerimos uma excursão opcional 
à imperial cidade de Toledo. 

21º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM, para os participan-
tes com circuito terminando em MADRI.
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europa monumental  (Cód. 20 dias: 510MR-15/16; 23 dias: 510MM-15/16)

1º Dia (Sábado): AMÉRICA – MADRI
Saída de seu país de origem com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Durante este dia, membros de 
nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre 
as atividades que você poderá realizar durante sua 
estadia em Madri. Alojamento. 

3º Dia (Segunda): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, 
começando pela Velha Madri, com sua típica 
atmosfera, até a Nova Madri, com seus modernos 
edifícios, passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, 
Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, 
para terminar na régia Plaza de Oriente. À tarde, 
sugerimos uma visita opcional à imperial cidade de 
Toledo. 

4º Dia (Terça): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta 
cidade castelhana para admirar sua Catedral 
Gótica, declarada “Patrimônio da Humanidade” pela 
UNESCO. Posteriormente, continuação da viagem 
através do País Basco até a fronteira francesa para 
chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia. Alojamento.

5º Dia (Quarta): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
AMBOISE – ROUEN
Café da manhã e saída para atravessar o Vale do 
Loire, região conhecida como o “Jardim da França”. 
Chegaremos a Amboise, onde haverá tempo livre 
para visitar opcionalmente seu magnífico castelo, 
classificado como Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, que além ter sido a residência predileta 
de muitos reis da França, também abriga o túmulo 
de Leonardo da Vinci. Continuação para Rouen, 
batizada por Victor Hugo como “A Cidade dos 
Cem Campanários”, também conhecida como a 
“Atenas do Gótico” por suas muitas e importantes 
construções religiosas e civis de estilo gótico. Nesta 
cidade foi julgada e queimada a heroína francesa, 
santa Joana d’Arc. Alojamento.

6º Dia (Quinta): ROUEN – CALAIS – FERRY – DOVER 
– LONDRES
Café da manhã e saída para Calais para embarcar no 
ferry que, num agradável passeio, nos levará a Dover, 
em território inglês. Desembarque e continuação de 
nossa viagem para chegar a Londres. Alojamento. 
Possibilidade de fazer uma excursão opcional a 
Londres, à City e visita a um típico “English Pub”. 

7º Dia (Sexta): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local à capital do 
Reino Unido. Com mais de 2 mil anos de história, 
sua popularidade pode ser atribuída à riqueza de 
sua cultura e à presença de inúmeros edifícios 
históricos, museus e monumentos importantes. 
Passaremos pelos lugares mais representativos, 

como as Casas do Parlamento e o Big Ben, a Abadia 
de Westminster, Praça de Trafalgar, Palácio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus e 
bairro de Knightsbridge. Tarde livre para continuar 
desfrutando de uma das capitais mais animadas do 
mundo ou aproveitar para garimpar achados e fazer 
ótimas compras. 

8º Dia (Sábado): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
poderemos fazer uma excursão opcional a Oxford 
e Windsor. Oxford é a cidade universitária mais 
famosa do mundo. Nesta bela cidade, conheceremos 
o interior de uma de suas prestigiosas faculdades. 
A seguir, nos dirigiremos a Windsor atravessando 
o vale do Tâmisa, onde poderemos apreciar 
cidadezinhas típicas do interior da Inglaterra, como 
a adorável Henley-on-Thames, onde se celebra a 
famosa Regata Real. Chegada a Windsor, tempo livre 
e posteriormente, visita ao famoso Castelo (entrada 
inclusa), residência oficial da Família Real há vários 
séculos, o que faz dele o maior e mais antigo castelo 
habitado do mundo, guardião de 900 anos da história 
britânica. Na parte da tarde, retorno a Londres. 

9º Dia (Domingo): LONDRES – FOLKESTONE – 
EUROTÚNEL – CALAIS – PARIS
Café da manhã e saída para Folkestone pelo 
Eurotúnel, passando por debaixo do Canal da 
Mancha, e seguir viagem até Paris. Alojamento. À 
noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris 
Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do 
Sena. 

10º Dia (Segunda): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a 
Bastilha - lugar simbólico da Revolução Francesa 
- seus bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, 
Les Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, um dos museus mais importantes do mundo 
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 

11º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, 
não somente por sua impressionante arquitetura 
e seus belos jardins, mas também por ser um 
marco importante na história da França. Declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1979.

12º Dia (Quarta): PARIS – HEIDELBERG
Café da manhã e saída para Heidelberg, cidade 
universitária, berço da cultura alemã e louvada por 
todos os poetas românticos alemães. Bem no alto 
de suas estreitas ruelas erguem-se, majestosas, 
as ruínas do castelo de Heidelberg, local que foi 
residência dos príncipes-eleitores do Palatinado 
durante séculos. Passeio a pé por seu centro 
histórico. Alojamento.
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Início
Fim

Duração

MADRI
ROMA

20 dias

MADRI
MADRI
23 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa Temporada........... 2.160 2.520
Média temporada .......... 2.230 2.590
Alta temporada.............. 2.450 2.780
Supl. quarto individual .. 990 1.170
Supl. Meia pensão (3 
jantares) Bordeaux (1) 
Innsbruck (1) Veneza (1)” 100 100
Desc. Venda Antecipada... 64 75

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 MADRI Puerta de Toledo (Turístico)
1 BORDEAUX Alton (Turístico)
1 ROUEN Rouen St Sever (Turístico)
3 LONDRES Royal National (Turístico)
3 PARIS Kyriad Porte D'ivry (Turístico)
1 HEIDELBERG Arcadia (Turístico)
1 INNSBRUCK Dollinguer (Turístico)

1 VENEZA 
(Mestre) Russot (Turístico)

2 FLORENÇA Grifone (Turístico Sup.)
3 ROMA Club House (Turístico Sup.)

1 NICE Ibis Styles Nice Port (Turís-
tico)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turístico)
1 MADRI Puerta de Toledo (Turístico)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Abr 11 25 Out 3 10 31
Mai 2 9 16 23 30 Dez 5 19
Jun 6 13 20 27 Jan16 2
Jul 4 11 18 25 Fev16 13 27
Ago 1 8 22 29 Mar16 5 12 19 26
Set 5 12 19 26
l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

	 	Salidas com guia falando português*.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Madri, Londres, Paris,  

Innsbruck, Veneza, Florença, Roma e Barcelona. 
•  Travessia do Canal da Mancha: de ferry Calais-Dover 

e pelo Eurotúnel: Folkestone-Calais.
•  Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença, 

Roma e Barcelona.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

NICE

PISA

BARCELONA

VENEZA

HEIDELBERg ROTEMBURgO

PARIS
VALE DO LOIRE

ROUEN

LONDRES

BORDEAUX

BURgOS
FLORENÇA

ROMA
MADRI

INNSBRUCk

Cidades de início e/ou fim do circuito.

75$

EXCURSÕES OPCIONAIS
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais 

indicadas nas páginas 8 e 9.

¡¡NOVIDADE!!EX
CU

RSÕES OPCIONAIS

VER PÁGINAS 8 e
 9

* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Em saídas imdicadas
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13º Dia (Quinta): HEIDELBERG (Rota Romântica) – 
ROTEMBURGO – INNSBRUCK
Café da manhã. Seguindo pela Rota Romântica, 
chegaremos a Rotemburgo, onde faremos um 
passeio a pé para admirar esta bela cidade medieval 
que parece saída de um conto de fadas e que 
ainda conserva suas muralhas, torres e portas 
originais. Poderemos contemplar suas típicas ruas, 
antigas casas e a arquitetura germânica da chamada 
“Rota Romântica”, um convite ao envolvimento no 
ambiente do séc. XVI. Continuação de nossa viagem 
para adentrar no coração dos Alpes Tiroleses pelo 
Fern Pass. Teremos a oportunidade de admirar 
belíssimas paisagens alpinas até nossa chegada a 
Innsbruck. Alojamento. 

14º Dia (Sexta): INNSBRUCK – VERONA – VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
a esta magnífica cidade austríaca, capital do Tirol, 
cercada por picos de 2.000 a 2.500 metros de 
altura. No centro da cidade ainda existem vários 
edifícios renascentistas e barrocos. Visitaremos a 
Basílica de Wilten, belo exemplo do rococó tirolês, e 
conheceremos o símbolo da cidade, o “Telhadinho de 
Ouro”, em pleno centro histórico. Além de ser um polo 
internacional de esportes de inverno, já foi sede dos 
Jogos Olímpicos de Inverno em duas ocasiões: 1964 
e 1976. A seguir, saída para Verona, mundialmente 
conhecida graças à história de amor de Romeu e 
Julieta. Tempo livre para conhecê-la e continuação 
de nossa viagem até Veneza. Alojamento.

15º Dia (Sábado): VENEZA – PÁDUA – FLORENÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé com guia 
local nesta cidade singular, que nos levará ao 
impressionante espaço monumental da Praça São 
Marcos que há séculos é o símbolo histórico desta 
cidade encantadora e única no mundo. Napoleão 
Bonaparte a definiu como o “Salão mais belo da 
Europa”. Veremos também, entre outros, a famosa 
Ponte dos Suspiros, um dos locais mais emblemáticos 
e românticos de Veneza. No final da visita faremos 
uma parada numa fábrica de cristal, onde poderemos 
admirar como é feito o famoso cristal veneziano. 
Tempo livre para o almoço e possibilidade de realizar 
uma excursão opcional de gôndola. A seguir, saída 
para Pádua, onde faremos uma breve parada para 
visitar a igreja de Santo Antônio e prosseguiremos 
nossa viagem para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Alojamento. 

16º Dia (Domingo): FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica 
com guia local que nos apresentará a cidade da 
Arte. Passearemos por suas ruas e praças, como 
a de Santa Croce, Signoria, República, o famoso 
Ponte Vecchio e a Catedral de Santa Maria del 
Fiore, com seu batistério e a importante Porta do 
Paraíso. Tarde livre para continuar descobrindo esta 
fantástica cidade. À noite, você poderá participar 
opcionalmente de um jantar com música e dança: 
“Noitada Florentina”. 

17º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar 
a Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. 

Alojamento. Possibilidade de realizar a visita opcional 
“Roma Barroca”, na qual você poderá descobrir as 
fontes e praças mais importantes da cidade.

18º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia)
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá 
ser aproveitado para fazer uma das visitas opcionais 
mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri 
e Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto 
de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 
conhecida como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, 
visitando a famosa Gruta Branca (sempre que houver 
condições meteorológicas). Na hora prevista, retorno 
ao hotel de Roma.

19º Dia (Quarta): ROMA
Café da manhã e alojamento. Durante este dia 
realizaremos uma visita panorâmica com guia 
local passando pelos lugares de maior interesse 
da “Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça 
São Pedro, onde assistiremos, sempre que possível, 
à Audiência Papal. Tempo livre e, em seguida, 
possibilidade de visitar opcionalmente os Museus 
Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro, 
incluindo o túmulo do Papa João Paulo II.

20º Dia: (Quinta): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito TERMINANDO EM ROMA.
Para os demais clientes, café da manhã e saída para 
Pisa para contemplar o belo complexo monumental 
formado pela Catedral, o Batistério e a famosa 
Torre Inclinada. Continuação para Nice, capital da 
Riviera Francesa. Alojamento. Sugerimos desfrutar 
do ambiente cosmopolita desta cidade, ou ainda, 
participar de uma excursão opcional a Mônaco, 
Monte Carlo e seu famoso cassino. 

21º Dia (Sexta): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela 
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola 
através da Provença. Chegada a Barcelona. 
Alojamento. Que tal desfrutar das diversas 
possibilidades noturnas que a cidade oferece? 

22º Dia (Sábado): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica 
com guia local a esta magnífica cidade, que tem sido 
palco de vários eventos mundiais que contribuiram 
para configurá-la e dar a projeção internacional que 
hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares mais 
típicos e originais. Faremos uma pausa para fotos na 
Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subiremos 
também a Montanha Montjuic, sede protagonista 
da Exposição Internacional de 1929 e também dos 
Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar a 
panorâmica, saída para Zaragoza. Tempo livre para 
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
da hispanidade e percorrer seu centro antigo. Na 
parte da tarde, continuação para Madri. Alojamento.

23º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito TERMINANDO EM MADRI.
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rotativo monumental 
(Cód. 15 dias: 569RL-15; 18 dias: 569RP-15 ; 24 dias: 569RR-15)

Início
Fim

Duração

ROMA
LOnDRes
15 dias

ROMA
PARIs
18 dias

ROMA
ROMA

24 dias
Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Média temporada ...... 1.520 2.100 2.690
Alta temporada.......... 1.600 2.210 2.890
Supl. quarto individu-
al................................ 780 1.010 1.220
Supl. Meia pensão (3 
cenas) Bordeaux (1) 
Innsbruck (1) Veneza (1) -- -- 100
Desconto Venda
Antecipada ................ 45 63 80

Ver detalhes das etapas, O PREÇO INCLUI e HOTÉIS PREVISTOS, 
segundo cidades incluídas no itinerário, com 3 noites em Madri. No 
trecho ROMA - ROMA (com 4 noites de alojamento em Roma). Na 
versão EUROPA MONUMENTAL (Pág. Anterior)

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

1º Dia (Domingo): AMÉRICA - ROMA (Noite a bordo)
2º Dia (Segunda): ROMA Assistência e traslado ao 
hotel.
3º Dia (Terça): ROMA
4º Dia (Quarta): ROMA
5º Dia (Quinta): ROMA – PISA – NICE
6º Dia (Sexta): NICE – BARCELONA
7º Dia (Sábado): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
8º Dia (Domingo): MADRI Visita panorâmica 
9º Dia (Segunda): MADRI
10º Dia (Terça): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
11º Dia (Quarta): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
AMBOISE – ROUEN
12º Dia (Quinta): ROUEN – CALAIS – FERRY – 
DOVER – LONDRES
13º Dia (Sexta): LONDRES
14º Dia (Sábado): LONDRES (opcional Oxford e 
Castelo de Windsor)
15º Dia (Domingo): LONDRES Café da manhã e 
FIM DA VIAGEM para los participantes com circuito 
terminando em LONDRES. 
LONDRES – FOLKESTONE – EUROTÚNEL – 
CALAIS – PARIS
16º Dia (Segunda): PARIS
17º Dia (Terça): PARIS
18º Dia (Quarta): PARIS Café da manhã e FIM 
DA VIAGEM para os participantes com circuito 
terminando em PARIS.
PARIS – HEIDELBERG
19º Dia (Quinta): HEIDELBERG (Rota Romântica) – 
ROTEMBURGO – INNSBRUCK
20º Dia: (Sexta): INNSBRUCK – VERONA – VENEZA
21º Dia (Sábado): VENEZA – PÁDUA – FLORENÇA
22º Dia (Domingo): FLORENÇA
23º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
24º Dia (Terça): ROMA Café da manhã e FIM DA 
VIAGEM para os participantes que terminam em 
ROMA.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 17 24 31 Ago 2 16 23
Jun 7 14 21 28 Set 6 13 20 27
Jul 5 12 19 26 Out 4

l Média temporada l Alta temporada
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europa mágica  (Cód. 16 dias: 538LR-15/16; 21 dias: 538LM-15/16)

1º Dia (Quarta): AMÉRICA – LONDRES
Saída de seu país de origem com destino a Londres. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quinta): LONDRES
Chegada ao aeroporto de Londres. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento. Possibilidade de fazer 
uma excursão opcional a Londres, à City e visita a 
um típico pub. 

3º Dia (Sexta): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local à capital do 
Reino Unido. Com mais de 2 mil anos de história, 
sua popularidade pode ser atribuída à riqueza de 
sua cultura e à presença de inúmeros edifícios 
históricos, museus e monumentos importantes. 
Passaremos pelos lugares mais representativos, 
como as Casas do Parlamento e o Big Ben, a Abadia 
de Westminster, Praça de Trafalgar, Palácio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus e 
bairro de Knightsbridge. Tarde livre para continuar 
desfrutando de uma das capitais mais animadas do 
mundo ou aproveitar para garimpar achados e fazer 
ótimas compras.

4º Dia (Sábado): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
poderemos fazer uma excursão opcional a Oxford 
e Windsor. Oxford é a cidade universitária mais 
famosa do mundo. Nesta bela cidade, conheceremos 
o interior de uma de suas prestigiosas faculdades. 
A seguir, nos dirigiremos a Windsor atravessando 
o vale do Tâmisa, onde poderemos apreciar 
cidadezinhas típicas do interior da Inglaterra, como 
a adorável Henley-on-Thames, onde se celebra a 
famosa Regata Real. Chegada a Windsor, tempo livre 
e posteriormente, visita ao famoso Castelo (entrada 
inclusa), residência oficial da Família Real há vários 
séculos, o que faz dele o maior e mais antigo castelo 
habitado do mundo, guardião de 900 anos da história 
britânica. Na parte da tarde, retorno a Londres. 

5º Dia (Domingo): LONDRES – FOLKESTONE – 
EUROTÚNEL – CALAIS – PARIS
Café da manhã e saída para Folkestone pelo 
Eurotúnel, passando por debaixo do Canal da 
Mancha, e seguir viagem até Paris. Alojamento. À 
noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris 
Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do 
Sena. 

6º Dia (Segunda): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a 
Bastilha - lugar simbólico da Revolução Francesa 
- seus bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, 
Les Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 

livre para fazer uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, um dos museus mais importantes do mundo 
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 

7º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, 
não somente por sua impressionante arquitetura 
e seus belos jardins, mas também por ser um 
marco importante na história da França. Declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1979.

8º Dia (Quarta): PARIS – HEIDELBERG
Café da manhã e saída para Heidelberg, cidade 
universitária, berço da cultura alemã e louvada por 
todos os poetas românticos alemães. Bem no alto 
de suas estreitas ruelas erguem-se, majestosas, 
as ruínas do castelo de Heidelberg, local que foi 
residência dos príncipes-eleitores do Palatinado 
durante séculos. Passeio a pé por seu centro 
histórico. Alojamento.

9º Dia (Quinta): HEIDELBERG (Rota Romântica) – 
ROTEMBURGO – INNSBRUCK
Café da manhã. Seguindo pela Rota Romântica, 
chegaremos a Rotemburgo, onde faremos um 
passeio a pé para admirar esta bela cidade medieval 
que parece saída de um conto de fadas e que 
ainda conserva suas muralhas, torres e portas 
originais. Poderemos contemplar suas típicas ruas, 
antigas casas e a arquitetura germânica da chamada 
“Rota Romântica”, um convite ao envolvimento no 
ambiente do séc. XVI. Continuação de nossa viagem 
para adentrar no coração dos Alpes Tiroleses pelo 
Fern Pass. Teremos a oportunidade de admirar 
belíssimas paisagens alpinas até nossa chegada a 
Innsbruck. Alojamento. 

10º Dia (Sexta): INNSBRUCK – VERONA – VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
a esta magnífica cidade austríaca, capital do Tirol, 
cercada por picos de 2.000 a 2.500 metros de 
altura. No centro da cidade ainda existem vários 
edifícios renascentistas e barrocos. Visitaremos 
a Basílica de Wilten, belo exemplo do rococó 
tirolês, e conheceremos o símbolo da cidade, o 
“Telhadinho de Ouro”, em pleno centro histórico. 
Além de ser um polo internacional de esportes de 
inverno, já foi sede dos Jogos Olímpicos de Inverno 
em duas ocasiões: 1964 e 1976. A seguir, saída 
para Verona, mundialmente conhecida graças à 
história de amor de Romeu e Julieta. Tempo livre 
para conhecê-la e continuação de nossa viagem 
até Veneza. Alojamento.

11º Dia (Sábado): VENEZA – PÁDUA – FLORENÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé com guia 
local nesta cidade singular, que nos levará ao 
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* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 LONDRES Royal National (Turístico)

3 PARIS Kyriad Porte D'ivry (Turís-
tico)

1 HEIDELBERG Arcadia (Turístico)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turístico)

1 VENEZA (Mestre) Russot (Turístico)

2 FLORENÇA Grifone (Turístico Sup.)

3 ROMA Club House (Turístico Sup.)

1 NICE Ibis Styles Nice Port 
(Turístico)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turístico)

3 MADRI Puerta de Toledo (Turístico)

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Londres, Paris, Innsbruck, 

Veneza, Florença, Roma, Barcelona e Madri.
•  Travessia do Canal da Mancha; Travessia de Ferry 

Calais-Dover e Eurotúnel Folkestone-Calais.
•  Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença, 

Roma e Barcelona.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Início
Fim

Duração

LONDRES
ROMA

16 dias

LONDRES
MADRI
21 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Baixa Temporada........... 1.750 2.260
Média temporada .......... 1.800 2.330
Alta temporada.............. 1.960 2.520
Supl. quarto individual .. 800 1.080
Desconto Venda Antecipada... 52 67

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Abr 1* 15 29 Out 7 14
Mai 6 13 20 27 Nov 4
Jun 3 10 17 24 Dez 9 23
Jul 1 8 15 22 29 Jan16 6
Ago 5 12 26 Fev16 17
Set 2 9 16 23 30 Mar16 2 9 16 23 30

* Nesta data, PVP segundo folheto temporada 2014/15.
l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

	 	Salidas com guia falando português*.

SÉRIE ECONÔMICA

NICE
PISA

BARCELONA

zARAgOzA

VENEzA

HEIDELBERg ROTEMBURgO

PARIS

LONDRES

 FLORENÇA

ROMAMADRI

INNSBRUCk

Cidade de início do circuito. Cidades de fim do circuito.

67$

EXCURSÕES OPCIONAIS
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais 

indicadas nas páginas 8 e 9.

¡¡NOVIDADE!!EX
CU

RSÕES OPCIONAIS

VER PÁGINAS 8 e
 9

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Em saídas imdicadas
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1º ao 15º Dia: Mesmo itinerário do circuito 
EUROPA MÁGICA da página anterior 

16º Dia (Quinta): ROMA – PISA – MILÃO
Café da manhã e saída para Pisa. Parada na Praça 
dos Milagres para contemplar o belo complexo monu-
mental formado pela Catedral, o Batistério e a famosa 
Torre Inclinada. Continuação para Milão. Alojamento.
17º Dia (Sexta): MILÃO – LUCERNA – BERNA
Café da manhã e saída para a fronteira suíça. Atra-
vessaremos os Alpes pelo túnel de São Gotardo, 
um dos mais longos da Europa, encontra-se uma 
das mais belas cidades da Suíça, Lucerna, onde 
teremos tempo livre para descobrir suas ruas e 
recantos de extrema beleza, seus edifícios adorna-
dos com lindas pinturas, suas praças, fontes e belas 
pontes medievais de madeira que cruzam o Rio 
Reuss, entre as quais se destaca a Kapellbrücke, 
principal símbolo da cidade, já que a água é um dos 
elementos fundamentais do charme da cidade. No 
horário combinado, seguiremos para Berna, a capi-
tal do país, outra bela cidade situada num meandro 
do rio Aar, Patrimônio da UNESCO. Alojamento.
18º Dia (Sábado): BERNA – BEAUNE – PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa 
para chegar a Beaune. Tempo livre e continuação 
para Paris. Alojamento. 
19º Dia (Domingo): PARIS
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.

impressionante espaço monumental da Praça São 
Marcos que há séculos é o símbolo histórico desta 
cidade encantadora e única no mundo. Napoleão 
Bonaparte a definiu como o “Salão mais belo da 
Europa”. Veremos também, entre outros, a famosa 
Ponte dos Suspiros, um dos locais mais emblemáticos 
e românticos de Veneza. No final da visita faremos 
uma parada numa fábrica de cristal, onde poderemos 
admirar como é feito o famoso cristal veneziano. 
Tempo livre para o almoço e possibilidade de realizar 
uma excursão opcional de gôndola. A seguir, saída 
para Pádua, onde faremos uma breve parada para 
visitar a igreja de Santo Antônio e prosseguiremos 
nossa viagem para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Alojamento. 

12º Dia (Domingo): FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica 
com guia local que nos apresentará a cidade da 
Arte. Passearemos por suas ruas e praças, como 
a de Santa Croce, Signoria, República, o famoso 
Ponte Vecchio e a Catedral de Santa Maria del 
Fiore, com seu batistério e a importante Porta do 
Paraíso. Tarde livre para continuar descobrindo esta 
fantástica cidade. À noite, você poderá participar 
opcionalmente de um jantar com música e dança: 
“Noitada Florentina”. 

13º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar 
a Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. 
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita opcional 
“Roma Barroca”, na qual você poderá descobrir as 
fontes e praças mais importantes da cidade.

14º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia)
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá 
ser aproveitado para fazer uma das visitas opcionais 
mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri 
e Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto 
de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 
conhecida como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, 
visitando a famosa Gruta Branca (sempre que houver 
condições meteorológicas). Na hora prevista, retorno 
ao hotel de Roma.

15º Dia (Quarta): ROMA
Café da manhã e alojamento. Durante este dia 
realizaremos uma visita panorâmica com guia 
local passando pelos lugares de maior interesse 
da “Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça 
São Pedro, onde assistiremos, sempre que possível, 
à Audiência Papal. Tempo livre e, em seguida, 
possibilidade de visitar opcionalmente os Museus 
Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro, 
incluindo o túmulo do Papa João Paulo II.

16º Dia (Quinta): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito TERMINANDO EM ROMA.
Para os demais clientes, café da manhã e saída para 
Pisa para contemplar o belo complexo monumental 
formado pela Catedral, o Batistério e a famosa 
Torre Inclinada. Continuação para Nice, capital da 
Riviera Francesa. Alojamento. Sugerimos desfrutar 
do ambiente cosmopolita desta cidade, ou ainda, 
participar de uma excursão opcional a Mônaco, 
Monte Carlo e seu famoso cassino. 

17º Dia (Sexta): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela 
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola 
através da Provença. Chegada a Barcelona. 
Alojamento. Que tal desfrutar das diversas 
possibilidades noturnas que a cidade oferece?  

18º Dia (Sábado): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica 
com guia local a esta magnífica cidade, que tem sido 
palco de vários eventos mundiais que contribuiram 
para configurá-la e dar a projeção internacional que 
hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares mais 
típicos e originais. Faremos uma pausa para fotos na 
Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subiremos 
também a Montanha Montjuic, sede protagonista 
da Exposição Internacional de 1929 e também dos 
Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar 
a panorâmica, saída para Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
padroeira da hispanidade e percorrer seu centro 
antigo. Na parte da tarde, continuação para Madri. 
Alojamento.

19º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, 
começando pela Velha Madri, com sua típica 
atmosfera, até a Nova Madri, com seus modernos 
edifícios, passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, 
Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, 
para terminar na régia Plaza de Oriente. À tarde, 
sugerimos uma visita opcional à imperial cidade de 
Toledo. 

20º Dia: (Segunda): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua inteira 
disposição durante o qual você vai poder desfrutar 
das atividades que esta cosmopolita cidade oferece: 
compras, shows, museus, excursões opcionais nas 
redondezas de Madri, etc.

21º Dia (Terça): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os 
participantes com circuito terminando em MADRI.
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*No trecho Roma – Paris não garantimos guias falan-
do Português.
*Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser 
realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com 
conhecimentos de Português.

O PREÇO INCLUI
•  Os citados no circuito EUROPA MÁGICA (página 

anterior).

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

DATAS DE SAÍDA DA áMERICA
Quartas

Mai 6 Ago 12 26
Jun 3 Set 9 23
Jul 1 15 29 Out 7
l Média temporada l Alta temporada

	 	Salidas com guia falando português*.

welcome to europa  (Cód. 435-15)

“uma opção para finalizar sua viagem em paris”

Início
Fim

Duração

LONDRES
pARIS
19 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada ........................ 2.060
Alta temporada............................ 2.220
Supl. quarto individual ................ 1.010
Desconto Venda Antecipada........ 61

HOTÉIS PREVISTOS
Os citados no circuito Europa Mágica (página 
anterior) até Roma.
Noites e Hotéis continuação para PARIS:

Noites Cidade Hotel
1 MILãO Ibis Centro (Turístico)
1 BERNA Kreuz/Metropol (Turístico)
1 PARIS Kyriad Porte D’Ivry (Turístico) 

SÉRIE ECONÔMICA

PISA

VENEzA

HEIDELBERg ROTEMBURgO

PARIS

LONDRES

 FLORENÇA

ROMA

INNSBRUCk

Cidades de início e/ou fim do circuito.

MILÃO

BERNA

61$

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Em saídas imdicadas
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1º Dia (Sábado): AMÉRICA – MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Durante este dia, membros de 
nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre 
as atividades que você poderá realizar durante sua 
estadia em Madri. Alojamento. 

3º Dia (Segunda): MADRI
Café da manhã, almoço e alojamento. Na parte 
da manhã, visita panorâmica com guia local que 
nos permitirá conhecer um pouco sobre a história, 
os monumentos e os contrastes que a capital da 
Espanha oferece, percorrendo seus lugares mais 
importantes, começando pela Velha Madri, com 
sua típica atmosfera, até a Nova Madri, com seus 
modernos edifícios, passando pelo Estádio Santiago 
Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, 
e pela Gran Via, para terminar na régia Plaza de 
Oriente. A seguir, você desfrutará de um almoço 
(inclui bebida) à base de deliciosas “tapas típicas 
madrilenas” num local emblemático de Madri, em 
plena Plaza de Oriente, em frente ao Palácio Real. 
À tarde, sugerimos que você faça uma excursão 
opcional à imperial cidade de Toledo.

4º Dia (Terça): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada 
nesta cidade castelhana para admirar sua Catedral 
Gótica, declarada “Patrimônio da Humanidade” 
pela UNESCO. Posteriormente continuação da 
viagem através do País Basco até a fronteira 
francesa para chegar a Bordeaux, capital da 
Aquitânia. Alojamento.

5º Dia (Quarta): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
BLOIS – PARIS
Café da manhã e saída com direção a Tours. 
Seguindo a rodovia, cruzaremos o Vale do Loire, 
região conhecida como o “Jardim da França”. 
Parada em Blois para visitar um dos castelos 
mais famosos da região e continuação para 
Paris. Alojamento. À noite, você vai poder visitar 
opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um 
bonito cruzeiro ao longo do Sena. 

6º Dia (Quinta): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a 
Bastilha - lugar simbólico da Revolução Francesa 
- seus bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, 
Les Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao Museu do 

Louvre, um dos museus mais importantes do mundo 
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 

7º Dia (Sexta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, 
não somente por sua impressionante arquitetura 
e seus belos jardins, mas também por ser um 
marco importante na história da França. Declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1979.

8º Dia (Sábado): PARIS – HEIDELBERG
Café da manhã e saída para Heidelberg, cidade 
universitária, berço da cultura alemã e louvada por 
todos os poetas românticos alemães. Bem no alto 
de suas estreitas ruelas erguem-se, majestosas, 
as ruínas do castelo de Heidelberg, local que foi 
residência dos príncipes-eleitores do Palatinado 
durante séculos. Passeio a pé por seu centro 
histórico. Jantar e alojamento.

9º Dia (Domingo): HEIDELBERG (Rota Romântica) – 
ROTEMBURGO – INNSBRUCK
Café da manhã. Seguindo pela Rota Romântica, 
chegaremos a Rotemburgo, onde faremos um 
passeio a pé para admirar esta bela cidade medieval 
que parece saída de um conto de fadas e que 
ainda conserva suas muralhas, torres e portas 
originais. Poderemos contemplar suas típicas ruas, 
antigas casas e a arquitetura germânica da chamada 
“Rota Romântica”, um convite ao envolvimento no 
ambiente do séc. XVI. Continuação de nossa viagem 
para adentrar no coração dos Alpes Tiroleses pelo 
Fern Pass. Teremos a oportunidade de admirar 
belíssimas paisagens alpinas até nossa chegada a 
Innsbruck. Alojamento. 

10º Dia (Segunda): INNSBRUCK – VERONA – VENEZA
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
a esta magnífica cidade austríaca, capital do Tirol, 
cercada por picos de 2.000 a  2.500 metros de 
altura. No centro da cidade ainda existem vários 
edifícios renascentistas e barrocos. Visitaremos a 
Basílica de Wilten, belo exemplo do rococó tirolês, e 
conheceremos o símbolo da cidade, o “Telhadinho de 
Ouro”, em pleno centro histórico. Além de ser um polo 
internacional de esportes de inverno, já foi sede dos 
Jogos Olímpicos de Inverno em duas ocasiões: 1964 
e 1976. A seguir, saída para Verona, mundialmente 
conhecida graças à história de amor de Romeu e 
Julieta. Tempo livre para conhecê-la e continuação 
de nossa viagem até Veneza. Alojamento.

11º Dia (Terça): VENEZA – PÁDUA – FLORENÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé com guia 
local nesta cidade singular, que nos levará ao 
impressionante espaço monumental da Praça São 
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europa turística  (Cód. 16 dias: 662MR-15/16; 20 dias: 662MM-15/16)
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INCLUI REFEIÇÕES GASTRONôMICAS
CONFORME DESCRITO

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet. Serviço de 

carregadores incluso em Madri, Paris, Innsbruck, 
Roma e Barcelona.

•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Madri, Paris, Innsbruck, 

Veneza, Florença, Roma e Barcelona. Entrada inclusa 
ao Castelo de Blois. Entrada inclusa para o Pueblo 
Español em Barcelona.

•  1 Jantar em Heidelberg.
•  Jantar especial com Tenores em Roma,
•  3 Almoços gastronômicos em Madri, Barcelona e 

Assis (Itália).
•  Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença, 

Roma e Barcelona.
O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Início
Fim

Duração

MADRI
ROMA

16 dias

MADRI
MADRI
20 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa Temporada........... 1.810 2.230
Média temporada .......... 1.970 2.400
Alta temporada.............. 2.170 2.610
Supl. quarto individual .. 760 960
Desc. Venda Antecipada... 54 66

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 MADRI Florida Norte (Turístico)

1 BORDEAUX Alton (Turístico)

3 PARIS Suite Home Pantin (Turístico)

1 HEIDELBERG NH Hirschberg (Turístico)

1 INNSBRUCK Alphotel (Turístico Sup.)

1 VENEZA 
(Mestre) Albatros (Turístico)

2 FLORENÇA Auto Park (Turístico)

3 ROMA Club House (Turístico)

1 NICE Campanile Aeroport (Turís-
tico)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turístico)

1 MADRI Florida Norte (Turístico)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Abr 4 18 Out 3 17
Mai 2 9 16 23 Nov 7
Jun 6 20 27 Dez 26
Jul 4 18 25 Jan16 9
Ago 1 15 29 Fev16 6
Set 5 12 19 26 Mar16 5 19 26
l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

SÉRIE TURÍSTICA

Cidade de início e/ou fim do circuito. Cidade de fim do circuito.

NICE
PISA

BARCELONA
zARAgOzA

VENEzA

HEIDELBERg ROTEMBURgO

PARIS

VALE DO LOIRE

BORDEAUX

BURgOS

 FLORENÇA

ROMA
MADRI

INNSBRUCk

66$
5

EXCURSÕES OPCIONAIS
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais 

indicadas nas páginas 8 e 9.
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Marcos que há séculos é o símbolo histórico desta 
cidade encantadora e única no mundo. Napoleão 
Bonaparte a definiu como o “Salão mais belo da 
Europa”. Veremos também, entre outros, a famosa 
Ponte dos Suspiros, um dos locais mais emblemáticos 
e românticos de Veneza. No final da visita faremos 
uma parada numa fábrica de cristal, onde poderemos 
admirar como é feito o famoso cristal veneziano. 
Tempo livre para o almoço e possibilidade de realizar 
uma excursão opcional de gôndola. A seguir, saída 
para Pádua, onde faremos uma breve parada para 
visitar a igreja de Santo Antônio e prosseguiremos 
nossa viagem para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Alojamento. 

12º Dia (Quarta): FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica 
com guia local que nos apresentará a cidade da 
Arte. Passearemos por suas ruas e praças, como 
a de Santa Croce, Signoria, República, o famoso 
Ponte Vecchio e a Catedral de Santa Maria del 
Fiore, com seu batistério e a importante Porta do 
Paraíso. Tarde livre para continuar descobrindo esta 
fantástica cidade. À noite, você poderá participar 
opcionalmente de um jantar com música e dança: 
“Noitada Florentina”. 

13º Dia (Quinta): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação de nossa viagem para 
Assis, com uma breve parada para visitar a Basílica 
de São Francisco. A seguir, você desfrutará de um 
almoço típico italiano (inclui bebida) em um dos 

hotéis mais antigos e emblemáticos da cidade, 
situado num magnífico edifício do século XVII que 
conserva todo seu encanto original, com fantásticas 
vistas panorâmicas do vale e da Basílica. Em 
seguida, retomaremos nosso itinerário para chegar à 
imperial cidade de Roma. Alojamento. Possibilidade 
de realizar a visita opcional “Roma Barroca”, na 
qual você poderá descobrir as fontes e praças mais 
importantes da cidade.

14º Dia (Sexta): ROMA
Café da manhã, jantar e alojamento. Durante este 
dia faremos a visita panorâmica com guia local 
passando pelos lugares de maior interesse da 
“Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça 
São Pedro. Tempo livre e, em seguida, possibilidade 
de visitar opcionalmente os Museus Vaticanos, a 
Capela Sistina e a Basílica de São Pedro, incluindo 
o túmulo do Papa João Paulo II. Na hora marcada, 
saída para o centro de Roma para jantar em 
um belo palacete às margens do rio Tibre, onde 
passaremos uma noite especial animada com 
experientes tenores.

15º Dia (Sábado): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia)
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá 
ser aproveitado para fazer uma das visitas opcionais 
mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e 
Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao 

porto de Nápoles para embarcar rumo à ilha 
de Capri, conhecida como “A Pérola Azul” do 
Mediterrâneo, visitando a famosa Gruta Branca 
(sempre que houver condições meteorológicas). 
Na hora prevista, retorno ao hotel de Roma.

16º Dia (Domingo): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM, para os participan-
tes com circuito terminando em ROMA.
Para os demais participantes, café da manhã e saída 
para Pisa para contemplar o belo complexo monu-
mental formado pela Catedral, o Batistério e a famo-
sa Torre Inclinada. Continuação para Nice, capital da 
Riviera Francesa. Alojamento. Sugerimos desfrutar 
do ambiente cosmopolita desta cidade ou participar 
de uma excursão opcional a Mônaco, Monte Carlo e 
seu famoso cassino. 

17º Dia (Segunda): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela 
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola 
através da Provença. Chegada a Barcelona. 
Alojamento. Que tal desfrutar das diversas 
possibilidades noturnas que a cidade oferece? 

18º Dia (Terça): BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica 
à cidade e seus lugares mais representativos: 
Sagrada Família, Paseo de Gracia, Plaça Catalunya, 
as Ramblas, entre outros lugares interessantes. 
Finalizaremos no alto da colina de Montjuic 
de onde se descortina uma magnífica vista da 
cidade. A seguir, faremos uma visita ao Pueblo 
Español, verdadeiro museu a céu aberto concebido 
para a Exposição Universal de 1929, onde se 
reúnem, em forma de maquete, os elementos 
mais representativos da arquitetura de todas as 
regiões espanholas e o que há de mais bonito 
em sua geografia. Além do evidente interesse 
arquitetônico das instalações, com seus palácios, 
casas senhoriais e graciosas ruelas, você poderá, 
durante toda a visita, admirar ao vivo o trabalho 
dos artesãos nas várias lojas e oficinas espalhadas 
pelo Pueblo. Finalizaremos esta visita saboreando 
um almoço típico catalão com bebida inclusa. 
Resto da tarde livre para continuar desfrutando 
desta cidade cosmopolita.

19º Dia (Quarta): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã e continuação de nossa viagem com 
direção a Zaragoza, onde teremos a oportunidade 
de visitar a famosa Basílica de Nossa Senhora do 
Pilar, padroeira da Hispanidade (Almoço livre nesta 
cidade). Chegada a Madri. Alojamento.

20º Dia: (Quinta): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em MADRI.
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paris · alemanha  romântica · itália
europa a seu alcance  (Cód. 13 dias: 660-15/16; 19 dias: 661-15/16)

1º Dia (Terça): AMÉRICA – PARIS
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Paris. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta): PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e trasla-
do ao hotel. À noite, você vai poder visitar opcional-
mente “Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro 
ao longo do Sena. 

3º Dia (Quinta): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a Basti-
lha - lugar simbólico da Revolução Francesa - seus 
bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les 
Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, um dos museus mais importantes do mundo 
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 

4º Dia (Sexta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, não 
somente por sua impressionante arquitetura e seus 
belos jardins, mas também por ser um marco impor-
tante na história da França. Declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO em 1979.

5º Dia (Sábado): PARIS – HEIDELBERG
Café da manhã e saída para Heidelberg, cidade 
universitária, berço da cultura alemã e louvada por 
todos os poetas românticos alemães. Bem no alto 
de suas estreitas ruelas erguem-se, majestosas, as 
ruínas do castelo de Heidelberg, local que foi resi-
dência dos príncipes-eleitores do Palatinado durante 
séculos. Passeio a pé por seu centro histórico. Jantar 
e alojamento.

6º Dia (Domingo): HEIDELBERG (Rota Romântica) – 
ROTEMBURGO – INNSBRUCK
Café da manhã. Seguindo pela Rota Romântica, che-
garemos a Rotemburgo, onde faremos um passeio a 
pé para admirar esta bela cidade medieval que pare-
ce saída de um conto de fadas e que ainda conserva 
suas muralhas, torres e portas originais. Poderemos 
contemplar suas típicas ruas, antigas casas e a 
arquitetura germânica da chamada “Rota Românti-
ca”, um convite ao envolvimento no ambiente do séc. 
XVI. Continuação de nossa viagem para adentrar no 
coração dos Alpes Tiroleses pelo Fern Pass. Teremos 
a oportunidade de admirar belíssimas paisagens 
alpinas até nossa chegada a Innsbruck. Alojamento. 

7º Dia (Segunda): INNSBRUCK – VERONA – VENEZA
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
a esta magnífica cidade austríaca, capital do Tirol, 

cercada por picos de 2.000 a  2.500 metros de altura. 
No centro da cidade ainda existem vários edifícios 
renascentistas e barrocos. Visitaremos a Basílica de 
Wilten, belo exemplo do rococó tirolês, e conhece-
remos o símbolo da cidade, o “Telhadinho de Ouro”, 
em pleno centro histórico. Além de ser um polo 
internacional de esportes de inverno, já foi sede dos 
Jogos Olímpicos de Inverno em duas ocasiões: 1964 
e 1976. A seguir, saída para Verona, mundialmente 
conhecida graças à história de amor de Romeu e 
Julieta. Tempo livre para conhecê-la e continuação 
de nossa viagem até Veneza. Alojamento.

8º Dia (Terça): VENEZA – PÁDUA – FLORENÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé com guia 
local nesta cidade singular, que nos levará ao 
impressionante espaço monumental da Praça São 
Marcos que há séculos é o símbolo histórico desta 
cidade encantadora e única no mundo. Napoleão 
Bonaparte a definiu como o “Salão mais belo da 
Europa”. Veremos também, entre outros, a famosa 
Ponte dos Suspiros, um dos locais mais emble-
máticos e românticos de Veneza. No final da visita 
faremos uma parada numa fábrica de cristal, onde 
poderemos admirar como é feito o famoso cristal 
veneziano. Tempo livre para o almoço e possibilidade 
de realizar uma excursão opcional de gôndola. A 
seguir, saída para Pádua, onde faremos uma breve 
parada para visitar a igreja de Santo Antônio e pros-
seguiremos nossa viagem para Florença, capital da 
Toscana e berço do Renascimento. Alojamento. 

9º Dia (Quarta): FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica 
com guia local que nos apresentará a cidade da 
Arte. Passearemos por suas ruas e praças, como 
a de Santa Croce, Signoria, República, o famoso 
Ponte Vecchio e a Catedral de Santa Maria del 
Fiore, com seu batistério e a importante Porta do 
Paraíso. Tarde livre para continuar descobrindo esta 
fantástica cidade. À noite, você poderá participar 
opcionalmente de um jantar com música e dança: 
“Noitada Florentina”. 

10º Dia (Quinta): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação de nossa viagem para 
Assis, com uma breve parada para visitar a Basílica 
de São Francisco. A seguir, você desfrutará de um 
almoço típico italiano (inclui bebida) em um dos 
hotéis mais antigos e emblemáticos da cidade, 
situado num magnífico edifício do século XVII que 
conserva todo seu encanto original, com fantásticas 
vistas panorâmicas do vale e da Basílica. Em segui-
da, retomaremos nosso itinerário para chegar à 
imperial cidade de Roma. Alojamento. Possibilidade 
de realizar a visita opcional “Roma Barroca”, na 
qual você poderá descobrir as fontes e praças mais 
importantes da cidade.

11º Dia (Sexta): ROMA
Café da manhã, jantar e alojamento. Durante este 
dia faremos a visita panorâmica com guia local pas-
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O PREÇO INCLUI

•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 
médicas até 60.000€.

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet. Serviço de 

carregadores incluso em Paris, Innsbruck e Roma.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Paris, Innsbruck, Veneza, 

Florença e Roma.
•  1 Jantar em Heidelberg.
•  Jantar especial com Tenores em Roma,
•  Almoço gastronomia típica em Assis (Itália).
•  Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença e 

Roma. 

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 PARIS Suite Home Pantin (Turís-
tico)

1 HEIDELBERG NH Hirschberg (Turístico)

1 INNSBRUCK Alphotel (Turístico Sup.)

1 VENEZA (Mestre) Albatros (Turístico)

2 FLORENÇA Autopark (Turístico)

3 ROMA Club House (Turístico)

1 NICE Campanile Aeroport (Turís-
tico)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turístico)

3 MADRI Florida Norte (Turístico)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Abr 7 21 Out 6 20
Mai 5 12 19 26 Nov 10
Jun 9 23 30 Dez 29
Jul 7 21 28 Jan16 12
Ago 4 18 Fev16 9
Set 1 8 15 22 29 Mar16 8 22 29
l Baixa Temporada l Média temporada l Alta temporada

Início
Fim

Duração

paris
rOMa

13 dias

paris
MaDri
19 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Baixa Temporada............ 1.750 2.230
Média temporada .......... 1.860 2.360
Alta temporada.............. 2.000 2.570
Supl. quarto individual 610 940
Desc. Venda Antecipada...... 52 66

paris
aLEMaNHa
rOMÂNTiCa

iTÁLia
EUrOpa a sEU 

aLCaNCE

Cidade de início do circuito. Cidades de fim do circuito.

NICE

PISA

BARCELONA
zARAgOzA

VENEzA

HEIDELBERg ROTEMBURgO

PARIS

FLORENÇA

ROMAMADRI

INNSBRUCk

66$
5

INCLUI REFEIÇõES GASTRONôMICAS
CONFORME DESCRITO

EXCURSÕES OPCIONAIS
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais 

indicadas nas páginas 8 e 9.

¡¡NOVIDADE!!EX
CU

RSõES OPCIONAIS

VER PÁGINAS 8 e
 9
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sando pelos lugares de maior interesse da “Cidade 
Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça São Pedro. 
Tempo livre e, em seguida, possibilidade de visitar 
opcionalmente os Museus Vaticanos, a Capela Sisti-
na e a Basílica de São Pedro, incluindo o túmulo do 
Papa João Paulo II. Na hora marcada, saída para o 
centro de Roma para jantar em um belo palacete às 
margens do rio Tibre, onde passaremos uma noite 
especial animada por excelentes tenores.

12º Dia (Sábado): ROMA (Nápoles – Capri e Pompeya)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
você poderá assistir, sempre que possível, à Bendi-
ção Papal ou fazer uma das visitas opcionais mais 
interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e Pompeia”, 
uma excursão de dia completo com almoço incluso 
para conhecer Pompeia, esplêndida e mitológica 
cidade romana sepultada pelas cinzas do vulcão 
Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto de Nápo-
les para embarcar rumo à ilha de Capri, conhecida 
como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, visitando a 
famosa Gruta Branca (sempre que houver condições 
meteorológicas). Na hora prevista, retorno ao hotel 
de Roma.

13º Dia (Domingo): ROMA
Café da manhã e FIM DA VIAGEM, para os participan-
tes com circuito terminando em ROMA.
Café da manhã e saída para Pisa para contemplar o 
belo complexo monumental formado pela Catedral, 
o Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Nice, capital da Riviera Francesa. Alojamento. 

Sugerimos desfrutar do ambiente cosmopolita desta 
cidade ou participar de uma excursão opcional a 
Mônaco, Monte Carlo e seu famoso cassino.

14º Dia (Segunda): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela 
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola 
através da Provença. Chegada a Barcelona. Aloja-
mento. Que tal desfrutar das diversas possibilidades 
noturnas que a cidade oferece?

15º Dia (Terça): BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica à 
cidade e seus lugares mais representativos: Sagra-
da Família, Paseo de Gracia, Plaça Catalunya, as 
Ramblas, entre outros lugares interessantes. Fina-
lizaremos no alto da colina de Montjuic de onde se 
descortina uma magnífica vista da cidade. A seguir, 
faremos uma visita ao Pueblo Español, verdadeiro 
museu a céu aberto concebido para a Exposição 
Universal de 1929, onde se reúnem, em forma de 
maquete, os elementos mais representativos da 
arquitetura de todas as regiões espanholas e o que 
há de mais bonito em sua geografia. Além do evi-
dente interesse arquitetônico das instalações, com 
seus palácios, casas senhoriais e graciosas ruelas, 
você poderá, durante toda a visita, admirar ao vivo 
o trabalho dos artesãos nas várias lojas e oficinas 
espalhadas pelo Pueblo. Finalizaremos esta visita 
saboreando um almoço típico catalão com bebida 
inclusa. Resto da tarde livre para continuar desfru-
tando desta cidade cosmopolita.

16º Dia (Quarta): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã e continuação de nossa viagem 
com direção a Zaragoza. Tempo livre para visitar a 
Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da 
hispanidade (Almoço livre nesta cidade). Chegada a 
Madri. Alojamento.

17º Dia (Quinta): MADRI
Café da manhã, almoço e alojamento. Na parte da 
manhã, visita panorâmica com guia local que nos 
permitirá conhecer um pouco sobre a história, os 
monumentos e os contrastes que a capital da Espanha 
oferece, percorrendo seus lugares mais importantes, 
começando pela Velha Madri, com sua típica atmos-
fera, até a Nova Madri, com seus modernos edifícios, 
passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de 
Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, para ter-
minar na régia Plaza de Oriente. A seguir, você desfru-
tará de um almoço (inclui bebida) à base de deliciosas 
“tapas típicas madrilenas” num local emblemático 
de Madri, em plena Plaza de Oriente, em frente ao 
Palácio Real. À tarde, sugerimos que você faça uma 
excursão opcional à imperial cidade de Toledo.

18º Dia (Sexta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para desfrutar 
das diversas atividades que esta cosmopolita cidade 
oferece: compras, shows, museus, excursões opcio-
nais nas redondezas, etc. 

19º Dia (Sábado): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em MADRI.
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europa imperial  (Cód. 12 dias: 469MPR-15; 15 dias: 469MV-15; 18 dias: 469MP-15)

1º Dia (Sexta): AMÉRICA – MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Madri. Noite a bordo. 
2º Dia (Sábado): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Durante este dia, membros de 
nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre 
as atividades que você poderá realizar durante sua 
estadia em Madr. Alojamento. 
3º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece. 
À tarde, sugerimos uma visita opcional à imperial 
cidade de Toledo. 
4º Dia (Segunda): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta 
cidade castelhana para admirar sua Catedral Gótica 
e rumo à fronteira francesa para chegar a Bordeaux, 
capital da Aquitânia. Alojamento.
5º Dia (Terça): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
BLOIS – PARIS
Café da manhã e saída atravessando o Vale do Loire, 
região conhecida como o “Jardim da França”. Parada 
em Blois, onde haverá tempo livre para visitar opcio-
nalmente um dos castelos mais famosos da região 
e continuação para Paris. Alojamento. À noite, você 
pode fazer a visita opcional “Paris Iluminada” e um 
bonito cruzeiro ao longo do Sena. 
6º Dia (Quarta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade 
Luz”, onde passaremos ao longo de seu marcos 
mais importantes. Tarde livre para fazer uma visita 
opcional ao Museu do Louvre, um dos museus mais 
importantes do mundo e, à noite, assistir ao show 
do mundialmente famoso Moulin Rouge. 
7º Dia (Quinta): PARIS – CRUZEIRO PELO RENO – 
FRANKFURT
Café da manhã e saída para a fronteira alemã para 
chegar a Boppard e realizar um maravilhoso cruzeiro 
ao longo do Reno. Desembarque e continuação da 
viagem para chegar a Frankfurt, capital financeira 
da Alemanha e cidade natal de Goethe. Alojamento. 
8º Dia (Sexta): FRANKFURT – BERLIM 
Café da manhã e saída para a capital da Alemanha, 
Berlim, cidade que soube conciliar um passado ainda 
visível nos vestígios do período pós-guerra, com um 
presente cosmopolita e moderno. Chegada e aloja-
mento.
9º Dia (Sábado): BERLIM
Café da manhã e alojamento. Saída para fazer a visita 
panorâmica com guia local, para conhecer de perto 
sua história. Percorreremos os pontos mais impor-
tantes da capital alemã. Tarde livre para continuar 
desfrutando desta histórica e, ao mesmo tempo, 
moderna cidade. 
10º Dia (Domingo): BERLIM – DRESDEN – PRAGA
Café da manhã e saída para Dresden, capital da 
Saxônia, bela cidade às margens do rio Elba. 
Continuação rumo à fronteira checa para chegar à 
magnífica capital do país, Praga. Alojamento.
11º Dia (Segunda): PRAGA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã visita 
panorâmica a esta magnífica joia monumental, uma 
das cidades mais belas da Europa. Percorreremos 

suas ruas e monumentos mais interessantes, como o 
Teatro Nacional, a Praça Venceslau, a famosa Praça da 
Cidade Velha com seu relógio astronômico, a Igreja de 
Nossa Senhora de Tyn e a Ponte Carlos, a mais famosa 
da cidade. Tarde livre para continuar explorando suas 
encantadoras ruas, fazer compras ou mesmo assistir a 
um autêntico e original Teatro Negro.

12º Dia (Terça): PRAGA – BRATISLAVA – BUDAPESTE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em PRAGA
Para os demais participantes, café da manhã e saída 
para Eslováquia para chegar à sua capital, Bratis-
lava, às margens do rio Danúbio. Tempo livre para 
conhecer seu atrativo centro histórico e admirar seu 
famoso Castelo. Continuação da viagem para chegar 
a Budapeste. À noite, teremos oportunidade de fazer, 
opcionalmente, um agradável passeio fluvial no Danú-
bio. Alojamento.

13º Dia (Quarta): BUDAPESTE – VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
a esta singular cidade, capital da Hungria, dividida 
em duas partes pelo rio Danúbio, conhecida como 
a “Pérola do Danúbio”. Tempo livre e saída para a 
Imperial Viena. Alojamento.

14º Dia (Quinta): VIENA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica a esta 
histórica cidade, antiga capital do Império austro-
-húngaro, imortalizada em belas valsas de Strauss. 
Percorreremos sua avenida mais espetacular, em 
forma de anel, onde belos palácios se sucedem, um 
após o outro, destacando-se a Ópera, a Prefeitura, o 
Palácio Real de Inverno, chamado Hofburg, e a Igreja 
Votiva. Cruzando o Danúbio, chegaremos à Sede das 
Nações Unidas, passaremos pelo Prater, com a famo-
sa roda-gigante, pela espetacular Karlsplatz, com 
a Igreja de São Carlos Borromeu, pela Musikverein, 
sede da Filarmônica de Viena, em cuja sala dourada 
(Goldener Saal) é celebrado, a cada novo ano, o famo-
so concerto, sem esquecer o vasto e florido parque 
onde se encontra o Palácio Belvedere. A seguir, 
possibilidade de visitar, opcionalmente, o interior e os 
jardins do magnífico Palácio de Verão Schönbrunn e a 
Ópera de Viena. Tarde livre.

15º Dia (Sexta): VIENA – SALZBURGO – INNSBRUCK
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em VIENA.
Café da manhã e saída para Salzburgo. Tempo livre 
para percorrer esta bela cidade, terra natal de Mozart 
e Patrimônio da Humanidade. Continuação para Inns-
bruck, capital do Tirol, coração dos Alpes. Alojamento.

16º Dia (Sábado): INNSBRUCK – VADUZ – LUCERNA 
– BERNA
Café da manhã. Saída para o pequeno principado de 
Liechtenstein. Parada em sua capital, Vaduz, às mar-
gens do rio Reno e rodeada de montanhas. Continu-
ação para Lucerna, cidade às margens do Lago dos 
4 Cantões, tempo livre para visitá-la. Continuação 
da viagem para Berna, a capital do país. Bela cidade 
localizada num  meando do rio Aar, Patrimônio da 
UNESCO. Alojamento.

17º Dia (Domingo): BERNA – BEAUNE – PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa para 
chegar a Beaune, capital da região vinícola de Borgo-
nha. Tempo livre. Continuação para Paris. Alojamento.

18º Dia (Segunda): PARIS
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em PARIS.
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O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet. Serviço 

de carregadores incluso em Frankfurt, Berlim, 
Praga, Budapeste, Viena, Innsbruck e Berna.

•  Cruzeiro ao longo do Reno
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Madri, Paris, Berlim, 

Praga, Budapeste e Viena

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 MADRI Florida Norte (Turístico)
1 BORDEAUX Alton (Turístico)

2 PARIS Kyriad Est, ST Maurice ou 
similar (Turístico)

1 FRANKFURT Mercure Residenz
(Turístico Sup.)

2 BERLIM Mercure City West (Turís-
tico)

2 PRAGA Barcelo (Turístico Sup.)
1 BUDAPESTE Leonardo (Turístico)
2 VIENA Exe (Turístico Sup.)
1 INNSBRUCK Alphotel (Turístico Sup.)
1 BERNA Kreuz (Turístico)
1 PARIS Suite Home Pantin (Turístico)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 8 22 Ago 14 28
Jun 5 19 Set 11 25
Jul 3 17 31 Out 9

l Média temporada l Alta temporada

Início
Fim

Duração

MADRI
PRAGA
12 dias

MADRI
VIENA
15 dias

MADRI
PARIS
18 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada ...... 1.420 1.830 1.950
Alta temporada.......... 1.530 1.990 2.460
Supl. quarto indiv......... 530 750 860
Desc. Venda Antecipada . 42 54 58

Cidade de início do circuito.

bERNA
bEAUNE

FRANkFURT

bERLIM

DRESDEN

PARIS

bORDEAUX
LUCERNA

VALE DO LOIRE

bURGOS

PRAGA

VIENA

MADRI

INNSbRUCk
SALZbURGO

bUDAPESTE

bRATISLAVA

Cidades de fim do circuito.

58$
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coração imperial e itália  (Cód. 16 dias: 468FR-15; 20 dias: 468FM-15)

15º Dia (Quarta): ROMA 
Café da manhã e alojamento. Durante este dia reali-
zaremos uma visita panorâmica com guia local pas-
sando pelos lugares de maior interesse da “Cidade 
Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça São Pedro, 
onde assistiremos, sempre que possível, à Audiência 
Papal. Tempo livre e, em seguida, possibilidade de 
visitar opcionalmente os Museus Vaticanos, a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro, incluindo o túmulo 
do Papa João Paulo II.

16º Dia (Quinta): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito TERMINANDO EM ROMA.
Para os demais participantes, café da manhã e 
saída para Pisa. Parada na Praça dos Milagres 
para contemplar o belo complexo monumental 
formado pela Catedral, o Batistério e a famosa 
Torre Inclinada. Continuação para Nice, capital da 
Riviera Francesa. Alojamento. Sugerimos desfrutar 
do ambiente cosmopolita desta cidade ou participar 
de uma excursão opcional a Mônaco, Monte Carlo e 
seu famoso cassino.

17º Dia (Sexta): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela 
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola 
através da Provença. Chegada a Barcelona. 
Alojamento. Que tal desfrutar das diversas 
possibilidades noturnas que a cidade oferece? 

18º Dia (Sábado): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã . Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local a esta magnífica cidade, 
que tem sido palco de vários eventos mundiais que 
contribuiram para configurá-la e dar a projeção 
internacional que hoje ela desfruta. Percorreremos 
os lugares mais típicos e originais. Faremos uma 
pausa para fotos na Sagrada Família, obra-prima de 
Gaudí. Subiremos também a montanha de Montjuic, 
sede protagonista da Exposição Internacional de 
1929 e também dos Jogos Olímpicos de Verão 
de 1992. Ao finalizar a panorâmica, saída para 
Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, padroeira da hispanidade 
e percorrer seu centro antigo. Na parte da tarde, 
continuação para Madri. Alojamento.

19º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da 
manhã, visita panorâmica com guia local que nos 
permitirá conhecer um pouco sobre a história, 
os monumentos e os contrastes que a capital da 
Espanha oferece, percorrendo seus lugares mais 
importantes, começando pela Velha Madri, com 
sua atmosfera típica, até a Nova Madri, com seus 
modernos edifícios, passando pelo Estádio Santiago 
Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, 
e pela Gran Via, para terminar na régia Plaza de 
Oriente. À tarde sugerimos uma excursão opcional 
à imperial cidade de Toledo.

20º Dia: (Segunda): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em MADRI

1º Dia (Quarta): AMÉRICA – FRANKFURT
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Frankfurt. Noite a bordo.

2º Dia (Quinta): FRANKFURT
Chegada ao aeroporto de Frankfurt. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre. 

3º Dia FRANKFURT-BERLIM ao 10º VIENA-
SALZBURGO-INNSBRUCK. Mesmo itinerário do 
circuito EUROPA IMPERIAL (página anterior).

11º Dia (Sábado): INNSBRUCK – VERONA – VENEZA 
DCafé da manhã e saída para Verona, onde teremos 
tempo livre para desfrutar desta surpreendente 
cidade medieval mundialmente conhecida graças à 
história de amor de Romeu e Julieta. Prosseguire-
mos nossa viagem até chegar a Veneza. Alojamento. 
A seguir, realizaremos uma visita panorâmica a pé 
com guia local nesta cidade singular, que nos levará 
ao impressionante espaço monumental da Praça São 
Marcos que há séculos é o símbolo histórico desta 
cidade encantadora e única no mundo. Napoleão 
Bonaparte a definiu como o “Salão mais belo da 
Europa”. Veremos também, entre outros, a famosa 
Ponte dos Suspiros, um dos locais mais emble-
máticos e românticos de Veneza. No final da visita 
faremos uma parada numa fábrica de cristal, onde 
poderemos admirar como é feito o famoso cristal 
veneziano e, a seguir, possibilidade de realizar um 
passeio opcional de gôndola.

12º Dia (Domingo): VENEZA – FLORENÇA 
Café da manhã. Continuação de nosso itinerário 
para chegar a Florença, capital da Toscana e berço 
do Renascimento. Alojamento e saída para realizar 
a visita panorâmica com guia local que nos apre-
sentará a cidade da Arte. Passearemos por suas 
ruas e praças, como a de Santa Croce, Signoria, 
República, o famoso Ponte Vecchio e a Catedral de 
Santa Maria del Fiore, com seu batistério e a impor-
tante Porta do Paraíso.  

13º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA 
Café da manhã. Continuação da nossa viagem efetu-
ando uma breve pausa em Assis para visitar a Basí-
lica de São Francisco. Chegada a Roma. Alojamento. 
Possibilidade de realizar a visita opcional “Roma 
Barroca”, na qual você poderá descobrir as fontes e 
praças mais importantes da cidade.

14º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia) 
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá 
ser aproveitado para fazer uma das visitas opcio-
nais mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri 
e Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto 
de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 
conhecida como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, 
visitando a famosa Gruta Branca (sempre que houver 
condições meteorológicas). Na hora prevista, retorno 
ao hotel de Roma.
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O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet. Serviço de 

carregadores incluso em Frankfurt, Berlim, Praga, 
Budapeste e Viena.

•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Berlim, Praga, Budapeste, 

Viena, Veneza, Florença, Roma , Barcelona, Madri
•  Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença, 

Roma, Barcelona

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 FRANKFURT Mercure Residenz (Turístico 
Sup.)

2 BERLIM Mercure City West (Turístico)
2 PRAGA Barceló (Turístico Sup.)
1 BUDAPESTE Leonardo (Turístico)
2 VIENA Exe (Turístico Sup.)
1 INNSBRUCK Dollinguer (Turístico)
1 VENEZA (Mestre) Albatros (Turístico)
1 FLORENÇA B&B Firenze Centro (Turístico) 

3 ROMA Meliá Aurelia Antica 
(Turístico Sup.)

1 NICE Campanile Apto. (Turístico)

1 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia 
(Turístico)

2 MADRI Florida Norte (Turístico)

Início
Fim

Duração

FRANKFURT
RoMA

16 dias

FRANKFURT
MADRI
20 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Média temporada .......... 1.950 2.460
Alta temporada.............. 2.090 2.640
Supl. quarto individual .. 770 980
Desconto Venda Antecipada... 58 73

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 27 Ago 5 19
Jun 10 24 Set 2 16 30
Jul 8 22 Out 14

l Média temporada l Alta temporada

NICE
PISA

bARCELONA
ZARAGOZA

VENEZA

FRANkFURT

 FLORENÇA

ROMA

MADRI

INNSbRUCk

Cidade de início do circuito. Cidades de fim do circuito.

bERLIM

DRESDEN
PRAGA

VIENA

SALZbURGO bUDAPESTE

bRATISLAVA

73$
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belle europe  (Cód. 454-15)

1º Dia (Domingo): AMÉRICA – PARIS
Saída de seu país de origem com destino a Paris. 
Noite a bordo.

2º Dia (Segunda): PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e trasla-
do ao hotel. À noite, você vai poder visitar opcional-
mente “Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro 
ao longo do Sena. Alojamento.

3º Dia (Terça): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a Basti-
lha - lugar simbólico da Revolução Francesa - seus 
bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les 
Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. 
Tarde livre para realizar uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, não 
somente por sua impressionante arquitetura e seus 
belos jardins, mas também por ser um marco impor-
tante na história da França. Declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO em 1979. À noite, você 
vai poder assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 

4º Dia (Quarta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar 
passeando e descobrindo maravilhosos pormenores. 
Sugerimos realizar uma visita opcional na parte da 
manhã ao Museu do Louvre, um dos museus mais 
importantes do mundo. Tempo livre e, a seguir, você 
pode admirar a Ópera de Paris, um dos edifícios mais 
belos e representativos da cidade, onde se reunia 
a burguesia e a aristocracia parisiense; para pos-
teriormente subir a famosa colina de Montmartre, 
também conhecida como “Bairro dos Pintores”, o 
mais típico e boêmio da cidade, com suas ruas reple-
tas de artistas e acolhedores cafés onde é possível 
saborear a tradicional sopa de cebola e os famosos 
crepes, tendo como pano de fundo a bela Basílica do 
Sagrado Coração, situada no alto da colina e desfru-
tar das espetaculares vistas da cidade.

5º Dia (Quinta): PARIS – CRUZEIRO AO LONGO DO 
RENO – FRANKFURT
Café da manhã e saída para a fronteira alemã até 
chegar a Boppard e realizar um maravilhoso cru-
zeiro ao longo do rio Reno durante o qual veremos 
o Rochedo Loreley e os diversos castelos e vinhedos 
“verticais” que se encontram nas encostas do Reno. 
Desembarque e continuação da viagem para chegar 
a Frankfurt, capital financeira da Alemanha e cidade 
natal de Goethe. Alojamento. 

6º Dia (Sexta): FRANKFURT – BERLIM 
Café da manhã e saída para a capital da Alemanha, 
Berlim, cidade que soube conciliar um passado ainda 
visível nos vestígios do período pós-guerra, com um 
presente cosmopolita e moderno, e se converteu 
num ponto de encontro das novas tendências artísti-
cas europeias. Chegada e alojamento.

7º Dia (Sábado): BERLIM
Café da manhã e alojamento. Saída para fazer a 
visita panorâmica com guia local, para conhecer de 
perto sua história. Percorreremos os pontos mais 
importantes da capital alemã: Portão de Bran-
demburgo, o Parlamento Reichstag, o Checkpoint 
Charlie, a Coluna da Vitória, a Igreja Memorial 
Kaiser Wilhelm, os restos do Muro de Berlim, a rua 
“Debaixo das Tílias” (Unter den Linden) e a Cate-
dral protestante (Berliner Dom). Tarde livre para 
continuar desfrutando desta histórica e, ao mesmo 
tempo, moderna cidade.  

8º Dia (Domingo): BERLIM – DRESDEN – PRAGA
Café da manhã e saída para Dresden, capital da 
Saxônia, bela cidade às margens do rio Elba, conhe-
cida mundialmente como a cidade do barroco. Tempo 
livre para dar um passeio e admirar a igreja de Nossa 
Senhora, monumento mais representativo contra a 
guerra, de cuja cúpula se descortina uma incompa-
rável vista panorâmica da cidade. Continuação rumo 
à fronteira checa para chegar à magnífica capital do 
país, Praga. Alojamento.

9º Dia (Segunda): PRAGA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
visita panorâmica a esta magnífica joia monumen-
tal, uma das cidades mais belas da Europa. Percor-
reremos suas ruas e monumentos mais interes-
santes, como o Teatro Nacional, a Praça Venceslau, 
a famosa Praça da Cidade Velha com seu relógio 
astronômico, a Igreja de Nossa Senhora de Týn e a 
Ponte Carlos, a mais famosa da cidade. Tarde livre 
para continuar explorando suas encantadoras ruas, 
fazer compras ou mesmo assistir a um autêntico e 
original Teatro Negro.

10º Dia (Terça): PRAGA – BRATISLAVA – BUDAPESTE
Café da manhã e saída para a Eslováquia para 
chegar à sua capital, Bratislava, às margens do rio 
Danúbio. Tempo livre para conhecer seu atrativo 
centro histórico e admirar seu famoso Castelo, 
situado numa colina, na parte mais alta da cidade, 
visível praticamente de qualquer ponto. Esta bonita 
cidade de pequenas dimensões é um deleite para os 
sentidos, rua após rua, sua história e sua grandeza 
são praticamente palpáveis. No horário combinado, 
continuação da viagem para chegar a Budapeste. 
À noite, teremos oportunidade de fazer, opcional-
mente, um agradável passeio fluvial no Danúbio. 
Alojamento.

11º Dia (Quarta): BUDAPESTE – VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
a esta singular cidade, capital da Hungria, dividida 
em duas partes pelo rio Danúbio: Buda, antiga sede 
real e elegante zona residencial, localizada no alto 
de uma colina, onde se destacam o Palácio Real e o 
Bastião dos Pescadores; e Peste, que fica na planície 
e é o centro econômico e comercial da cidade, com 
seu grandioso Parlamento, a Praça dos Heróis e a 
elegante avenida Andrassy. Pontes enormes conec-
tam ambos os lados. Caminharemos por suas ruas 
repletas de história para descobrir por que Budapes-
te é conhecida como a “Pérola do Danúbio”. Tempo 
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O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet  e serviço de 

carregadores incluso em todos os hotéis
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Paris, Berlim, Praga, 

Budapeste e Viena.
•  Cruzeiro ao longo do Reno.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 PARIS Suite Home Pantin (Turís-
tico)

1 FRANKFURT Mercure Residenz
(Turístico Sup.)

2 BERLIM Mercure City West (Turístico)

2 PRAGA Barceló (Turístico Sup.)

1 BUDAPESTE Leonardo (Turístico)

2 VIENA Exe (Turístico Sup.)

1 INNSBRUCK Alphotel (Turístico Sup.)

1 BERNA Kreuz (Turístico)

1 PARIS Suite Home Pantin (Turístico)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 10 24 Ago 2 16 30
Jun 7 21 Set 13 27
Jul 5 19 Out 11

l Média temporada l Alta temporada

Início
Fim

Duração

paris
paris
16 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Média temporada .................................. 1.930
Alta temporada...................................... 2.070
Supl. quarto individual .......................... 790
Desconto Venda Antecipada .....................  57

Cidade de início e/ou fim do circuito.

bERNA

bEAUNE

FRANkFURT

bERLIM

DRESDEN

PARIS

LUCERNA

PRAGA

VIENA
INNSbRUCk

SALZbURGO bUDAPESTE

bRATISLAVA

57$

EXCURSÕES OPCIONAIS
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais 

indicadas nas páginas 8 e 9.
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livre e, na hora marcada, saída para a Imperial Viena. 
Alojamento.

12º Dia (Quinta): VIENA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica 
a esta histórica cidade, antiga capital do Império 
austro-húngaro, imortalizada em belas valsas de 
Strauss. Percorreremos sua avenida mais espetacu-
lar, em forma de anel, onde belos palácios se suce-
dem, um após o outro, destacando-se a Ópera, a Pre-
feitura, o Palácio Real de Inverno, chamado Hofburg, 
e a Igreja Votiva. Cruzando o Danúbio, chegaremos à 
Sede das Nações Unidas, passaremos pelo Prater, 
com a famosa roda-gigante, pela espetacular Karls-
platz, com a Igreja de São Carlos Borromeu, pela 
Musikverein, sede da Filarmônica de Viena, em cuja 
sala dourada (Goldener Saal) é celebrado, a cada 
novo ano, o famoso concerto, sem esquecer o vasto e 
florido parque onde se encontra o Palácio Belvedere. 
A seguir, possibilidade de visitar, opcionalmente, o 
interior e os jardins do magnífico Palácio de Verão 
Schönbrunn e a Ópera de Viena. Tarde livre.

13º Dia (Sexta): VIENA – SALZBURGO – INNSBRUCK
Café da manhã e saída para Salzburgo. Tempo livre 
para passear nesta bela cidade, berço de Mozart 
e Patrimônio da Humanidade, detentora de um 
centro histórico dos mais preservados. Continuação 
para Innsbruck, capital do Tirol, coração dos Alpes. 
Alojamento.

14º Dia (Sábado): INNSBRUCK – VADUZ – LUCERNA 
– BERNA
Café da manhã. Saída para o pequeno principado de 
Liechtenstein. Parada em sua capital, Vaduz, às mar-
gens do rio Reno, rodeada de montanhas e coroada 
pelo magnífico castelo, residência oficial do Príncipe. 
Continuação para Lucerna, cidade localizada às 
margens do Lago dos 4 Cantões; tempo livre para 
visitá-la e admirar seu monumento mais famoso: 
Kapellbrücke, a ponte de madeira mais antiga da 
Europa e a segunda mais extensa (204,70 m), que 
atravessa o rio Reuss e conecta a cidade antiga e 
a cidade nova. Na hora marcada, continuação da 
viagem até Berna, a capital do país, belíssima cidade 
situada num meandro do rio Aar, Patrimônio da 
UNESCO desde 1983 por sua arquitetura medieval 
preservada através dos séculos. Alojamento.

15º Dia (Domingo): BERNA – BEAUNE – PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa para 
chegar a Beaune, capital da região vinícola de Bor-
gonha. Tempo livre para percorrer suas belas ruas 
de pedras e admirar seu excepcional patrimônio, 
como a Basílica de Notre Dame, o Museu do Vinho e 
o Hôtel-Dieu, famoso hospital de caridade convertido 
em museu. Continuação para Paris. Alojamento.

16º Dia (Segunda): PARIS
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.

fantástica europa  (Cód. 465-15) 
“uma opção para finalizar sua viagem em madri”

1º Dia (Terça): AMÉRICA – PARIS
Saída de seu país de origem com destino a Paris. 
Noite a bordo.

2º Dia (Quarta): PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e trasla-
do ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre.

3º Dia (Quinta): PARIS - CRUZEIRO AO LONGO DO 
RENO - FRANKFURT Mesmo itinerário do circuito 
BELLE EUROPE da página anterior

14º Dia (Segunda): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua inteira 
disposição para desfrutar desta maravilhosa cidade. À 
noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris Ilu-
minada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.

15º Dia (Terça): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a Basti-
lha - lugar simbólico da Revolução Francesa - seus 
bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les 
Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 

Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. 
Tarde livre para realizar uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, não 
somente por sua impressionante arquitetura e seus 
belos jardins, mas também por ser um marco impor-
tante na história da França. Declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO em 1979. À noite, você 
vai poder assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 

16º Dia (Quarta): PARIS – LIMOGES – TOULOUSE
Café da manhã e saída para o sul da França. Atraves-
sando a região de Limousin, chegaremos a Limoges, 
célebre por suas fábricas de porcelana. Teremos 
tempo livre nessa cidade, que conta com muitos 
monumentos e edifícios: a Catedral de Saint-Etienne 
(Sto. Estêvão), o Anfiteatro galo-romano, a Estação 
dos Beneditinos, o Mercado Central. Através deles, 
a história se faz presente em cada esquina. Na hora 
marcada, seguiremos para Toulouse. Alojamento. 

17º Dia (Quinta): TOULOUSE – BARCELONA
Café da manhã e saída para o centro de Toulouse, 
onde teremos tempo livre para descobrir esta bela 
e animada cidade, também conhecida como a “Ville 
Rose” pelo encanto de suas vistosas fachadas em 
tons rosados, e desfrutar da serenidade do cais do 
rio Garonne e das margens do Canal du Midi (decla-
rado “Patrimônio Mundial da Humanidade”). Na hora 
marcada, saída para Narbonne e para a fronteira 
espanhola, para chegar a Barcelona. Alojamento.

18º Dia (Sexta): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâ-
mica com guia local a esta magnífica cidade que tem 
sido palco de vários eventos mundiais que contribui-
ram para configurá-la e dar a projeção internacional 
que hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares 
mais típicos e originais. Faremos uma pausa para 
fotos na Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subi-
remos também a Montanha Montjuic, sede protago-
nista da Exposição Internacional de 1929 e também 
dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar a 
panorâmica, saída para Zaragoza. Tempo livre para 
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padro-
eira da hispanidade e percorrer seu centro antigo. Na 
parte da tarde, continuação para Madri. Alojamento.

19º Dia (Sábado): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, come-
çando pela Velha Madri, com sua típica atmosfera, 
até a Nova Madri, com seus modernos edifícios, 
passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de 
Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, para ter-
minar na régia Plaza de Oriente. À tarde sugerimos 
uma excursão opcional à imperial cidade de Toledo. 

20º Dia: (Domingo): MADRI 
Café da manhã e FIM DA VIAGEM

O PREÇO INCLUI
•  Os serviços detalhados no circuito 

BELLE EUROPE (página anterior).
Extensão a MADRI e também:
•  Serviço de carregadores incluso em todos os 

hotéis exceto em Tolouse, Barcelona e Madri.
•  Visita com guia local em Barcelona e Madri.
•  Taxas de Estadia Turística em Barcelona.

HOTÉIS PREVISTOS
Os citados no circuito BELLE EUROPE, página 
anterior, até Paris.

Noites e Hotéis continuação a MADRI:

Noites Cidade Hotel
1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turístico)
1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turístico)
2 MADRI Praga (Turístico)

SÉRIE TURÍSTICA
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O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 12 26 Ago 4 18
Jun 9 23 Set 1 15 29
Jul 7 21 Out 13
l Média temporada l Alta temporada

Início
Fim

Duração

paris
madri
20 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada ........................ 2.390
Alta temporada............................ 2.580
Supl. quarto individual ................ 970
Desconto Venda Antecipada........ 71

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

bERNA

bEAUNE

FRANkFURT

bERLIM

DRESDEN

PARIS

LUCERNA

PRAGA

VIENA
INNSbRUCk

SALZbURGO
bUDAPESTE

bRATISLAVA

bARCELONA
ZARAGOZA

LIMOGES

TOULOUSE

MADRI

EXCURSÕES OPCIONAIS
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais 

indicadas nas páginas 8 e 9.
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coração imperial  (Cód. 15 dias: 464FP-15; 19 dias: 464FM-15)

1º Dia (Quarta): AMÉRICA – FRANKFURT
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Frankfurt. Noite a bordo.

2º Dia (Quinta): FRANKFURT
Chegada ao aeroporto de Frankfurt. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre.

3º Dia (Sexta): FRANKFURT – BERLIM 
Café da manhã e saída para a capital da Alemanha, 
Berlim, cidade que soube conciliar um passado ainda 
visível nos vestígios do período pós-guerra, com um 
presente cosmopolita e moderno, e se converteu 
num ponto de encontro das novas tendências 
artísticas europeias. Chegada e alojamento.

4º Dia (Sábado): BERLIM
Café da manhã e alojamento. Saída para fazer a 
visita panorâmica com guia local, para conhecer 
de perto sua história. Percorreremos os pontos 
mais importantes da capital alemã: Portão de 
Brandemburgo, o Parlamento Reichstag, o 
Checkpoint Charlie, a Coluna da Vitória, a Igreja 
Memorial Kaiser Wilhelm, os restos do Muro de 
Berlim, a rua “Debaixo das Tílias” (Unter den Linden) 
e a Catedral protestante (Berliner Dom). Tarde livre 
para continuar desfrutando desta histórica e, ao 
mesmo tempo, moderna cidade. 

5º Dia (Domingo): BERLIM – DRESDEN – PRAGA
Café da manhã e saída para Dresden, capital 
da Saxônia, bela cidade às margens do rio Elba, 
conhecida mundialmente como a cidade do barroco. 
Tempo livre para dar um passeio e admirar a igreja 
de Nossa Senhora, monumento mais representativo 
contra a guerra, de cuja cúpula se descortina 
uma incomparável vista panorâmica da cidade. 
Continuação rumo à fronteira checa para chegar à 
magnífica capital do país, Praga. Alojamento.

6º Dia (Segunda): PRAGA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã visita 
panorâmica a esta magnífica joia monumental, uma 
das cidades mais belas da Europa. Percorreremos 
suas ruas e monumentos mais interessantes, como 
o Teatro Nacional, a Praça Venceslau, a famosa 
Praça da Cidade Velha com seu relógio astronômico, 
a Igreja de Nossa Senhora de Týn e a Ponte Carlos, 
a mais famosa da cidade. Tarde livre para continuar 
explorando suas encantadoras ruas, fazer compras 
ou mesmo assistir a um autêntico e original Teatro 
Negro.

7º Dia (Terça): PRAGA – BRATISLAVA – BUDAPESTE
Café da manhã e saída para a Eslováquia para 
chegar à sua capital, Bratislava, às margens do rio 
Danúbio. Tempo livre para conhecer seu atrativo 
centro histórico e admirar seu famoso Castelo, 
situado numa colina, na parte mais alta da cidade, 
visível praticamente de qualquer ponto. Esta 
bonita cidade de pequenas dimensões é um deleite 
para os sentidos, rua após rua, sua história e sua 
grandeza são praticamente palpáveis. No horário 
combinado, continuação da viagem para chegar a 

Budapeste. À noite, teremos oportunidade de fazer, 
opcionalmente, um agradável passeio fluvial no 
Danúbio. Alojamento.

8º Dia (Quarta): BUDAPESTE – VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
a esta singular cidade, capital da Hungria, dividida 
em duas partes pelo rio Danúbio: Buda, antiga 
sede real e elegante zona residencial, localizada 
no alto de uma colina, onde se destacam o Palácio 
Real e o Bastião dos Pescadores; e Peste, que fica 
na planície e é o centro econômico e comercial da 
cidade, com seu grandioso Parlamento, a Praça 
dos Heróis e a elegante avenida Andrassy. Pontes 
enormes conectam ambos os lados. Caminharemos 
por suas ruas repletas de história para descobrir 
por que Budapeste é conhecida como a “Pérola do 
Danúbio”. Tempo livre e, na hora marcada, saída 
para a Imperial Viena. Alojamento.

9º Dia (Quinta): VIENA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica 
a esta histórica cidade, antiga capital do Império 
austro-húngaro, imortalizada em belas valsas 
de Strauss. Percorreremos sua avenida mais 
espetacular, em forma de anel, onde belos palácios 
se sucedem, um após o outro, destacando-se a 
Ópera, a Prefeitura, o Palácio Real de Inverno, 
chamado Hofburg, e a Igreja Votiva. Cruzando o 
Danúbio, chegaremos à Sede das Nações Unidas, 
passaremos pelo Prater, com a famosa roda-
gigante, pela espetacular Karlsplatz, com a Igreja 
de São Carlos Borromeu, pela Musikverein, sede 
da Filarmônica de Viena, em cuja sala dourada 
(Goldener Saal) é celebrado, a cada novo ano, o 
famoso concerto, sem esquecer o vasto e florido 
parque onde se encontra o Palácio Belvedere. A 
seguir, possibilidade de visitar, opcionalmente, o 
interior e os jardins do magnífico Palácio de Verão 
Schönbrunn e a Ópera de Viena. Tarde livre.

10º Dia (Sexta): VIENA – SALZBURGO – INNSBRUCK
Café da manhã e saída para Salzburgo. Tempo livre 
para passear nesta bela cidade, berço de Mozart 
e Patrimônio da Humanidade, detentora de um 
centro histórico dos mais preservados. Continuação 
para Innsbruck, capital do Tirol, coração dos Alpes. 
Alojamento.

11º Dia (Sábado): INNSBRUCK – VADUZ – LUCERNA 
– BERNA
Café da manhã. Saída para o pequeno principado 
de Liechtenstein. Parada em sua capital, Vaduz, 
às margens do rio Reno, rodeada de montanhas e 
coroada pelo magnífico castelo, residência oficial 
do Príncipe. Continuação para Lucerna, cidade 
localizada às margens do Lago dos 4 Cantões; 
tempo livre para visitá-la e admirar seu monumento 
mais famoso: Kapellbrücke, a ponte de madeira 
mais antiga da Europa e a segunda mais extensa 
(204,70 m), que atravessa o rio Reuss e conecta a 
cidade antiga e a cidade nova. Na hora marcada, 
continuação da viagem até Berna, a capital do 
país, belíssima cidade situada num meandro do 
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O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.  Serviço de 

carregadores incluso, exceto em Tolouse, Barcelona e 
Madri

•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Berlim, Praga, Budapeste, 

Viena, Paris, Barcelona e Madri
•  Taxas de Estadia Turística em Barcelona

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Início
Fim

Duração

FRANKFURT
pARis
15 dias

FRANKFURT
MADRi
19 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Média temporada .......... 1.760 2.240
Alta temporada.............. 1.890 2.430
Supl. quarto individual .. 770 910
Desconto Venda Antecipada... 52 67

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 FRANKFURT Mercure Residenz
(Turístico Sup.)

2 BERLIM Mercure City West (Turís-
tico)

2 PRAGA Barcelo (Turístico Sup.)

1 BUDAPESTE Leonardo (Turístico)

2 VIENA Exe (Turístico Sup.)

1 INNSBRUCK Alphotel (Turístico Sup.)

1 BERNA Kreuz (Turístico)

3 PARIS Suite Home Pantin (Turís-
tico)

1 ToULoUSE Balladins 
Toulousse(Turístico)

1 BARCELoNA Catalonia Atenas (Turís-
tico)

2 MADRI Praga (Turístico)

Cidade de início do circuito.

bERNALIMOGES

bEAUNE

FRANkFURT

bERLIM

DRESDEN

PARIS

TOULOUSE

ZARAGOZA
bARCELONA

LUCERNA

PRAGA

VIENA

MADRI

INNSbRUCk
SALZbURGO

bUDAPESTE

bRATISLAVA

Cidades de fim do circuito.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 13 27 Ago 5 19
Jun 10 24 Set 2 16 30
Jul 8 22 out 14
l Média temporada l Alta temporada

67$
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rio Aar, Patrimônio da UNESCo desde 1983 por 
sua arquitetura medieval preservada através dos 
séculos. Alojamento.

12º Dia (Domingo): BERNA – BEAUNE – PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa 
para chegar a Beaune, capital da região vinícola 
de Borgonha. Tempo livre para percorrer suas 
belas ruas de pedras e admirar seu excepcional 
patrimônio, como a Basílica de Notre Dame, o 
Museu do Vinho e o Hôtel-Dieu, famoso hospital de 
caridade convertido em museu. Continuação para 
Paris. Alojamento.

13º Dia (Segunda): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua 
inteira disposição para desfrutar desta maravilhosa 
cidade. À noite, você vai poder visitar opcionalmente 
“Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao 
longo do Sena.

14º Dia (Terça): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a 
Bastilha - lugar simbólico da Revolução Francesa 
- seus bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, 
Les Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, 
etc. Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. 
Tarde livre para realizar uma excursão opcional 
ao magnífico Palácio de Versalhes, residência do 
Rei Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, 
não somente por sua impressionante arquitetura 
e seus belos jardins, mas também por ser um 
marco importante na história da França. Declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCo em 
1979. À noite, você vai poder assistir ao show do 
mundialmente famoso Moulin Rouge. 

15º Dia (Quarta): PARIS – LIMOGES – TOULOUSE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em PARIS.
Para os demais participantes, café da manhã e 
saída para o sul da França. Atravessando a região 
de Limousin, chegaremos a Limoges, célebre por 
suas fábricas de porcelana. Teremos tempo livre 
nessa cidade, que conta com muitos monumentos e 
edifícios: a Catedral de Saint-Etienne (Sto. Estêvão), 
o Anfiteatro galo-romano, a Estação dos Beneditinos, 
o Mercado Central. Através deles, a história se faz 
presente em cada esquina. Na hora marcada, segui-
remos para Toulouse. Alojamento. 

16º Dia (Quinta): TOULOUSE – BARCELONA
Café da manhã e saída para o centro de Toulouse, 
onde teremos tempo livre para descobrir esta bela 
e animada cidade, também conhecida como a “Ville 
Rose” pelo encanto de suas vistosas fachadas em 
tons rosados, e desfrutar da serenidade do cais 
do rio Garonne e das margens do Canal du Midi 
(declarado “Patrimônio Mundial da Humanidade”). 
Na hora marcada, saída para Narbonne e para 
a fronteira espanhola, para chegar a Barcelona. 
Alojamento.

17º Dia (Sexta): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâ-
mica com guia local a esta magnífica cidade, que 
tem sido palco de vários eventos mundiais que 
contribuiram para configurá-la e dar a projeção 
internacional que hoje ela desfruta. Percorreremos 
os lugares mais típicos e originais. Faremos uma 
pausa para fotos na Sagrada Família, obra-prima 
de Gaudí. Subiremos também a Montanha Mon-
tjuic, sede protagonista da Exposição Internacional 
de 1929 e também dos Jogos olímpicos de Verão 
de 1992. Ao finalizar a panorâmica, saída para 
Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, padroeira da hispanidade 
e percorrer seu centro antigo. Na parte da tarde, 
continuação para Madri. Alojamento.

18º Dia (Sábado): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, come-
çando pela Velha Madri, com sua típica atmosfera, 
até a Nova Madri, com seus modernos edifícios, 
passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de 
Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, para ter-
minar na régia Plaza de oriente. À tarde sugerimos 
uma excursão opcional à imperial cidade de Toledo.

19º Dia (Domingo): MADRI 
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em MADRI.
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rota imperial (Cód. 21 dias: 480MV-15; 24 dias: 480MP-15)

1º Dia (Sábado): AMÉRICA – MADRI
Saída de seu país de origem com destino a Madri. Noite 
a bordo. 

2º Dia (Domingo): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência e 
traslado ao hotel. Durante este dia, membros de nossa 
empresa estarão no hotel para ajudá-lo a resolver 
qualquer dúvida e dar informações sobre as atividades 
que você poderá realizar durante sua estadia em Madri. 
Alojamento. 

3º Dia (Segunda): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, 
começando pela Velha Madri, com sua típica atmosfera, 
até a Nova Madri, com seus modernos edifícios, 
passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de 
Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, para 
terminar na régia Plaza de Oriente. À tarde, sugerimos 
uma visita opcional à imperial cidade de Toledo. 

4º Dia (Terça): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta 
cidade castelhana para admirar sua Catedral Gótica, 
declarada “Patrimônio da Humanidade” pela UNESCO. 
Posteriormente, continuação da viagem através do País 
Basco até a fronteira francesa para chegar a Bordeaux, 
capital da Aquitânia. Alojamento.

5º Dia (Quarta): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
AMBOISE – ROUEN
Café da manhã e saída para atravessar o Vale do 
Loire, região conhecida como o “Jardim da França”. 
Chegaremos a Amboise, onde haverá tempo livre 
para visitar opcionalmente seu magnífico castelo, 
classificado como Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, que além ter sido a residência predileta 
de muitos reis da França, também abriga o túmulo 
de Leonardo da Vinci. Continuação para Rouen, 
batizada por Victor Hugo como “A Cidade dos Cem 
Campanários”, também conhecida como a “Atenas do 
Gótico” por suas muitas e importantes construções 
religiosas e civis de estilo gótico. Nesta cidade foi 
julgada e queimada a heroína francesa, santa Joana 
d’Arc. Alojamento.

6º Dia (Quinta): ROUEN – CALAIS – – FERRY – – DOVER 
– LONDRES
Café da manhã e saída para Calais para embarcar no 
ferry que, num agradável passeio, nos levará a Dover, 
em território inglês. Desembarque e continuação de 
nossa viagem para chegar a Londres. Alojamento. 
Possibilidade de fazer uma excursão opcional a 
Londres, à City e visita a um típico “English Pub”. 

7º Dia (Sexta): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local à capital do Reino 
Unido. Com mais de 2 mil anos de história, sua 
popularidade pode ser atribuída à riqueza de sua 
cultura e à presença de inúmeros edifícios históricos, 
museus e monumentos importantes. Passaremos 
pelos lugares mais representativos, como as Casas 
do Parlamento e o Big Ben, a Abadia de Westminster, 

Praça de Trafalgar, Palácio de Buckingham, Royal 
Albert Hall, Picadilly Circus e bairro de Knightsbridge. 
Tarde livre para continuar desfrutando de uma das 
capitais mais animadas do mundo ou aproveitar para 
garimpar achados e fazer ótimas compras.

8º Dia (Sábado): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
poderemos fazer uma excursão opcional a Oxford e 
Windsor. Oxford é a cidade universitária mais famosa 
do mundo. Nesta bela cidade, conheceremos o interior 
de uma de suas prestigiosas faculdades. A seguir, 
nos dirigiremos a Windsor atravessando o vale do 
Tâmisa, onde poderemos apreciar cidadezinhas típicas 
do interior da Inglaterra, como a adorável Henley-
on-Thames, onde se celebra a famosa Regata Real. 
Chegada a Windsor, tempo livre e posteriormente, 
visita ao famoso Castelo (entrada inclusa), residência 
oficial da Família Real há vários séculos, o que faz 
dele o maior e mais antigo castelo habitado do mundo, 
guardião de 900 anos da história britânica. Na parte da 
tarde, retorno a Londres. 

9º Dia (Domingo): LONDRES – FOLKESTONE – 
EUROTÚNEL – CALAIS – PARIS
Café da manhã e saída para Folkestone pelo Eurotúnel, 
passando por debaixo do Canal da Mancha, e seguir 
viagem até Paris. Alojamento. À noite, você vai poder 
visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um 
bonito cruzeiro ao longo do Sena. 

10º Dia (Segunda): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, onde 
passaremos ao longo de seu marcos mais importantes, 
como a Place de la Concorde e a Bastilha - lugar 
simbólico da Revolução Francesa - seus bulevares, 
o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les Invalides, que 
abriga o túmulo de Napoleão, etc. Faremos uma parada 
para fotos na Torre Eiffel. Tarde livre para fazer uma 
visita opcional ao Museu do Louvre, um dos museus 
mais importantes do mundo e, à noite, assistir ao show 
do mundialmente famoso Moulin Rouge. 

11º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
você poderá fazer uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, residência do Rei Sol, um dos 
palácios mais famosos do mundo, não somente por 
sua impressionante arquitetura e seus belos jardins, 
mas também por ser um marco importante na história 
da França. Declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO em 1979.

12º Dia (Quarta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua inteira 
disposição para continuar desfrutando dos encantos 
desta cidade: passeios, compras, restaurantes…

13º Dia (Quinta): PARIS – CRUZEIRO AO LONGO DO 
RENO – FRANKFURT
Café da manhã e saída para a fronteira alemã até 
chegar a Boppard e realizar um maravilhoso cruzeiro 
ao longo do rio Reno durante o qual veremos o 
Rochedo Loreley e os diversos castelos e vinhedos 
“verticais” que se encontram nas encostas do Reno. 
Desembarque e continuação da viagem para chegar 
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O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet. Serviço de 

carregadores incluso em Frankfurt, Berlim, Praga, 
Budapeste, Viena, Innsbruck e Berna.

•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Madri, Londres, Paris, 

Berlim, Praga, Budapeste e Viena
•  Travessia do Canal da Mancha: de ferry Calais-Dover 

e pelo Eurotúnel: Folkestone-Calais.
•  Cruzeiro ao longo do Reno.

Início
Fim

Duração

MADRI
VIENA
21 dias

MADRI
PARIS
24 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada .......... 2.650 2.970
Alta temporada.............. 2.790 3.120
Supl. quarto individual .. 1.100 1.270
Desc. Venda Antecipada... 79 89

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 MADRI Puerta de Toledo (Turístico)

1 BORDEAUX Alton (Turístico)

1 ROUEN Rouen St Sever (Turístico)

3 LONDRES Royal National (Turístico)

4 PARIS Kyriad Porte D'ivry (Turís-
tico)

1 FRANKFURT Mercure Residenz (Turístico 
Sup.)

2 BERLIM Mercure City West (Turís-
tico)

2 PRAGA Barceló (Turístico Sup.)

1 BUDAPESTE Leonardo (Turístico)

2 VIENA Exe (Turístico Sup.)

1 INNSBRUCK Alphotel (Turístico Sup.)

1 BERNA Kreuz (Turístico)

1 PARIS Suite Home Pantin (Turís-
tico)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 2 16 30 Ago 8 22
Jun 13 27 Set 5 19
Jul 11 25 Out 3
l Média temporada l Alta temporada

	 	Salidas com guia falando português*.

Cidade de início do circuito.

VIENA
bERNA

LUCERNA
bEAUNE

bRATISLAVA
bUDAPESTE

LONDRES

FRANkFURT
PRAGA

PARIS

VALE
DO LOIRE

bORDEAUX

bURGOS

ROUEN

MADRI

INNSbRUCk

bERLIM

Cidades de fim do circuito.

89$

No trecho Roma – Paris não garantimos guias falando Português.
* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Em saídas imdicadas
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rota imperial  
(Cód. 17 dias: 480LV-15; 20 dias: 480LP-15)

a Frankfurt, capital financeira da Alemanha e cidade 
natal de Goethe. Alojamento.

14º Dia (Sexta): FRANKFURT – BERLIM 
Café da manhã e saída para a capital da Alemanha, 
Berlim, cidade que soube conciliar um passado ainda 
visível nos vestígios do período pós-guerra, com um 
presente cosmopolita e moderno, e se converteu num 
ponto de encontro das novas tendências artísticas 
europeias. Chegada e alojamento.

15º Dia (Sábado): BERLIM
Café da manhã e alojamento. Saída para fazer a visita 
panorâmica com guia local, para conhecer de perto sua 
história. Percorreremos os pontos mais importantes da 
capital alemã: Portão de Brandemburgo, o Parlamento 
Reichstag, o Checkpoint Charlie, a Coluna da Vitória, a 
Igreja Memorial Kaiser Wilhelm, os restos do Muro de 
Berlim, a rua “Debaixo das Tílias” (Unter den Linden) e 
a Catedral protestante (Berliner Dom). Tarde livre para 
continuar desfrutando desta histórica e, ao mesmo 
tempo, moderna cidade. 

16º Dia (Domingo): BERLIM – DRESDEN – PRAGA
Café da manhã e saída para Dresden, capital da 
Saxônia, bela cidade às margens do rio Elba, conhecida 
mundialmente como a cidade do barroco. Tempo livre 
para dar um passeio e admirar a igreja de Nossa 
Senhora, monumento mais representativo contra a 
guerra, de cuja cúpula se descortina uma incomparável 
vista panorâmica da cidade. Continuação rumo à 
fronteira checa para chegar à magnífica capital do país, 
Praga. Alojamento.

17º Dia (Segunda): PRAGA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã visita 
panorâmica a esta magnífica joia monumental, uma 
das cidades mais belas da Europa. Percorreremos 
suas ruas e monumentos mais interessantes, como o 
Teatro Nacional, a Praça Venceslau, a famosa Praça da 
Cidade Velha com seu relógio astronômico, a Igreja de 
Nossa Senhora de Týn e a Ponte Carlos, a mais famosa 
da cidade. Tarde livre para continuar explorando suas 
encantadoras ruas, fazer compras ou mesmo assistir a 
um autêntico e original Teatro Negro.

18º Dia (Terça): PRAGA – BRATISLAVA – BUDAPESTE
Café da manhã e saída para a Eslováquia para chegar 
à sua capital, Bratislava, às margens do rio Danúbio. 
Tempo livre para conhecer seu atrativo centro histórico 
e admirar seu famoso Castelo, situado numa colina, 
na parte mais alta da cidade, visível praticamente 
de qualquer ponto. Esta bonita cidade de pequenas 
dimensões é um deleite para os sentidos, rua após 
rua, sua história e sua grandeza são praticamente 
palpáveis. No horário combinado, continuação da 
viagem para chegar a Budapeste. À noite, teremos 
oportunidade de fazer, opcionalmente, um agradável 
passeio fluvial no Danúbio. Alojamento.

19º Dia (Quarta): BUDAPESTE – VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local a 
esta singular cidade, capital da Hungria, dividida em 
duas partes pelo rio Danúbio: Buda, antiga sede real 
e elegante zona residencial, localizada no alto de uma 
colina, onde se destacam o Palácio Real e o Bastião dos 
Pescadores; e Peste, que fica na planície e é o centro 
econômico e comercial da cidade, com seu grandioso 

Parlamento, a Praça dos Heróis e a elegante avenida 
Andrassy. Pontes enormes conectam ambos os lados. 
Caminharemos por suas ruas repletas de história 
para descobrir por que Budapeste é conhecida como a 
“Pérola do Danúbio”. Tempo livre e, na hora marcada, 
saída para a Imperial Viena. Alojamento.

20º Dia: (Quinta): VIENA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica a esta 
histórica cidade, antiga capital do Império austro-
húngaro, imortalizada em belas valsas de Strauss. 
Percorreremos sua avenida mais espetacular, em 
forma de anel, onde belos palácios se sucedem, um 
após o outro, destacando-se a Ópera, a Prefeitura, o 
Palácio Real de Inverno, chamado Hofburg, e a Igreja 
Votiva. Cruzando o Danúbio, chegaremos à Sede 
das Nações Unidas, passaremos pelo Prater, com a 
famosa roda-gigante, pela espetacular Karlsplatz, 
com a Igreja de São Carlos Borromeu, pela 
Musikverein, sede da Filarmônica de Viena, em cuja 
sala dourada (Goldener Saal) é celebrado, a cada 
novo ano, o famoso concerto, sem esquecer o vasto e 
florido parque onde se encontra o Palácio Belvedere. 
A seguir, possibilidade de visitar, opcionalmente, o 
interior e os jardins do magnífico Palácio de Verão 
Schönbrunn e a Ópera de Viena. Tarde livre.

21º Dia (Sexta): VIENA – SALZBURGO – INNSBRUCK
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participantes 
com circuito terminando em VIENA.
Para os demais participantes, café da manhã e 
saída para Salzburgo. Tempo livre para passear 
nesta bela cidade, berço de Mozart e Patrimônio 
da Humanidade, detentora de um centro histórico 
dos mais preservados. Continuação para Innsbruck, 
capital do Tirol, coração dos Alpes. Alojamento.

22º Dia (Sábado): INNSBRUCK – VADUZ – LUCERNA 
– BERNA
Café da manhã. Saída para o pequeno principado 
de Liechtenstein. Parada em sua capital, Vaduz, 
às margens do rio Reno, rodeada de montanhas e 
coroada pelo magnífico castelo, residência oficial 
do Príncipe. Continuação para Lucerna, cidade 
localizada às margens do Lago dos 4 Cantões; 
tempo livre para visitá-la e admirar seu monumento 
mais famoso: Kapellbrücke, a ponte de madeira 
mais antiga da Europa e a segunda mais extensa 
(204,70 m), que atravessa o rio Reuss e conecta a 
cidade antiga e a cidade nova. Na hora marcada, 
continuação da viagem até Berna, a capital do 
país, belíssima cidade situada num meandro do 
rio Aar, Patrimônio da UNESCO desde 1983 por 
sua arquitetura medieval preservada através dos 
séculos. Alojamento.

23º Dia (Domingo): BERNA – BEAUNE – PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa 
para chegar a Beaune, capital da região vinícola de 
Borgonha. Tempo livre para percorrer suas belas 
ruas de pedras e admirar seu excepcional patrimônio, 
como a Basílica de Notre Dame, o Museu do Vinho e o 
Hôtel-Dieu, famoso hospital de caridade convertido em 
museu. Continuação para Paris. Alojamento.

24º Dia (Segunda): PARIS
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participantes 
com circuito terminando em PARIS.
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Início
Fim

Duração

loNDRES
VIENA
17 dias

loNDRES
PARIS
20 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Média temporada .......... 2.170 2.560
Alta temporada.............. 2.280 2.690
Supl. quarto individual .. 910 1.080
Desconto Venda Antecipada... 65 76

1º Dia (Quarta): AMÉRICA – LONDRES Saída de 
seu país de origem com destino a Londres. Noite 
a bordo.
2º Dia (Quinta): LONDRES – Chegada ao aeroporto 
de Londres. Assistência e traslado ao hotel. 
Alojamento.
3º Dia (Sexta): LONDRES
4º Dia (Sábado): LONDRES
5º Dia (Domingo): LONDRES – FOLKESTONE – – 
EUROTÚNEL – – CALAIS – PARIS
6º Dia (Segunda): PARIS 
7º Dia (Terça): PARIS
8º Dia (Quarta): PARIS
9º Dia (Quinta): PARIS – CRUZEIRO AO LONGO DO 
RENO – FRANKFURT
10º Dia (Sexta): FRANKFURT – BERLIM
11º Dia (Sábado): BERLIM
12º Dia (Domingo): BERLIM – DRESDEN – PRAGA
13º Dia (Segunda): PRAGA
14º Dia (Terça): PRAGA – BRATISLAVA – 
BUDAPESTE
15º Dia (Quarta): BUDAPESTE – VIENA
16º Dia (Quinta): VIENA
17º Dia (Sexta): VIENA – SALZBURGO – 
INNSBRUCK
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os partici-
pantes com circuito terminando em VIENA.
18º Dia (Sábado): INNSBRUCK – VADUZ – 
LUCERNA – BERNA
19º Dia (Domingo): BERNA – BEAUNE – PARIS
20º Dia: (Segunda): PARIS
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os partici-
pantes com circuito terminando em PARIS.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 6 20 Ago 12 26
Jun 3 17 Set 9 23
Jul 1 15 29 Out 7
l Média temporada l Alta temporada

Ver detalhes das etapas do itinerário, O PREÇO INCLUI e HOTÉIS PRE-
VISTOS, na versão ROTA IMPERIAL (Pág. anterior)

O PREÇO INCLUI
•  Os serviços detalhados no circuito 

ROTA IMPERIAL (página anterior)

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

HOTÉIS PREVISTOS
Os citados no circuito ROTA IMPERIAL página ante-
rior, de Londres a Paris.

Cidade de início do circuito.

VIENA
bERNA

LUCERNA
bEAUNE

bRATISLAVA

bUDAPESTE

LONDRES

FRANkFURT
PRAGA

PARIS INNSbRUCk

bERLIM

Cidades de fim do circuito.

76$
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europa romântica  (Cód. 21 dias: 477MR-15; 24 dias: 477MM-15)

1º Dia (Sexta): AMÉRICA – MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Durante este dia, membros de 
nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre 
as atividades que você poderá realizar durante sua 
estadia em Madri. Alojamento. 

3º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da 
manhã, visita panorâmica com guia local que nos 
permitirá conhecer um pouco sobre a história, 
os monumentos e os contrastes que a capital da 
Espanha oferece, percorrendo seus lugares mais 
importantes, começando pela Velha Madri, com 
sua típica atmosfera, até a Nova Madri, com seus 
modernos edifícios, passando pelo Estádio Santiago 
Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, 
e pela Gran Via, para terminar na régia Plaza de 
Oriente. À tarde, sugerimos uma visita opcional à 
imperial cidade de Toledo. 

4º Dia (Segunda): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta 
cidade castelhana para admirar sua Catedral 
Gótica, declarada “Patrimônio da Humanidade” pela 
UNESCO. Posteriormente, continuação da viagem 
através do País Basco até a fronteira francesa 
para chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia. 
Alojamento.

5º Dia (Terça): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – BLOIS 
– PARIS
Café da manhã e saída atravessando o Vale do Loire, 
região conhecida como o “Jardim da França”. Parada 
em Blois, onde haverá tempo livre para visitar 
opcionalmente um dos castelos mais famosos da 
região e continuação para Paris. Alojamento. À 
noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris 
Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do 
Sena. 

6º Dia (Quarta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a 
Bastilha - lugar simbólico da Revolução Francesa 
- seus bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, 
Les Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, um dos museus mais importantes do mundo 
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 

7º Dia (Quinta): PARIS – CRUZEIRO AO LONGO DO 
RENO – FRANKFURT
Café da manhã e saída para a fronteira alemã até 
chegar a Boppard e realizar um maravilhoso cruzeiro 
ao longo do rio Reno durante o qual veremos o 
Rochedo Loreley e os diversos castelos e vinhedos 
“verticais” que se encontram nas encostas do Reno. 
Desembarque e continuação da viagem para chegar 
a Frankfurt, capital financeira da Alemanha e cidade 
natal de Goethe. Alojamento. 

8º Dia (Sexta): FRANKFURT – BERLIM 
Café da manhã e saída para a capital da Alemanha, 
Berlim, cidade que soube conciliar um passado ainda 
visível nos vestígios do período pós-guerra, com um 
presente cosmopolita e moderno, e se converteu 
num ponto de encontro das novas tendências 
artísticas europeias. Chegada e alojamento.

9º Dia (Sábado): BERLIM
Café da manhã e alojamento. Saída para fazer a 
visita panorâmica com guia local, para conhecer 
de perto sua história. Percorreremos os pontos 
mais importantes da capital alemã: Portão de 
Brandemburgo, o Parlamento Reichstag, o 
Checkpoint Charlie, a Coluna da Vitória, a Igreja 
Memorial Kaiser Wilhelm, os restos do Muro de 
Berlim, a rua “Debaixo das Tílias” (Unter den Linden) 
e a Catedral protestante (Berliner Dom). Tarde livre 
para continuar desfrutando desta histórica e, ao 
mesmo tempo, moderna cidade. 

10º Dia (Domingo): BERLIM – DRESDEN – PRAGA
Café da manhã e saída para Dresden, capital 
da Saxônia, bela cidade às margens do rio Elba, 
conhecida mundialmente como a cidade do barroco. 
Tempo livre para dar um passeio e admirar a igreja 
de Nossa Senhora, monumento mais representativo 
contra a guerra, de cuja cúpula se descortina 
uma incomparável vista panorâmica da cidade. 
Continuação rumo à fronteira checa para chegar à 
magnífica capital do país, Praga. Alojamento.

11º Dia (Segunda): PRAGA
Café da manhã e alojamento. Na parte da 
manhã visita panorâmica a esta magnífica joia 
monumental, uma das cidades mais belas da 
Europa. Percorreremos suas ruas e monumentos 
mais interessantes, como o Teatro Nacional, a 
Praça Venceslau, a famosa Praça da Cidade Velha 
com seu relógio astronômico, a Igreja de Nossa 
Senhora de Týn e a Ponte Carlos, a mais famosa 
da cidade. Tarde livre para continuar explorando 
suas encantadoras ruas, fazer compras ou mesmo 
assistir a um autêntico e original Teatro Negro.

12º Dia (Terça): PRAGA – BRATISLAVA – BUDAPESTE
Café da manhã e saída para a Eslováquia para 
chegar à sua capital, Bratislava, às margens do rio 
Danúbio. Tempo livre para conhecer seu atrativo 
centro histórico e admirar seu famoso Castelo, 
situado numa colina, na parte mais alta da cidade, 
visível praticamente de qualquer ponto. Esta 
bonita cidade de pequenas dimensões é um deleite 
para os sentidos, rua após rua, sua história e sua 
grandeza são praticamente palpáveis. No horário 
combinado, continuação da viagem para chegar a 
Budapeste. À noite, teremos oportunidade de fazer, 
opcionalmente, um agradável passeio fluvial no 
Danúbio. Alojamento.

13º Dia (Quarta): BUDAPESTE – VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
a esta singular cidade, capital da Hungria, dividida 
em duas partes pelo rio Danúbio: Buda, antiga sede 
real e elegante zona residencial, localizada no alto 
de uma colina, onde se destacam o Palácio Real e o 
Bastião dos Pescadores; e Peste, que fica na planície 
e é o centro econômico e comercial da cidade, 
com seu grandioso Parlamento, a Praça dos Heróis 
e a elegante avenida Andrassy. Pontes enormes 
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O PREÇO INCLUI

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet. Serviço 

de carregadores incluso em Frankfurt, Berlim, 
Praga, Budapeste, Viena e Innsbruck

•  Cruzeiro ao longo do Reno
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Madri, Paris, Berlim, 

Praga, Budapeste, Viena, Veneza, Florença, Roma 
e Barcelona.

•  Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença, 
Roma e Barcelona.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Início
Fim

Duração

MADRI
ROMA

21 dias

MADRI
MADRI
24 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Média temporada ........... 2.490 2.890
Alta temporada 2.630 3.040
Supl. quarto individual .. 1.020 1.190
Supl. Meia pensão (5 
jantares)Bordeaux (1) 
Frankfurt (1) Praga (1) 
Innsbruck (1) Veneza (1) .... 160 160
Desc. Venda Antecipada... 74 86

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 MADRI Florida Norte (Turístico)

1 BORDEAUX Alton (Turístico)

2 PARIS Kyriad Est St. Maurice ou 
similar (Turístico)

1 FRANKFURT Mercure Residenz 
(Turístico Sup.)

2 BERLIM Mercure City West (Turís-
tico)

2 PRAGA Barcelo (Turístico Sup.)

1 BUDAPESTE Leonardo (Turístico)

2 VIENA Exe (Turístico Sup.)

1 INNSBRUCK Alphotel (Turístico Sup.)

1 VENEZA Albatros (Turístico)

1 FLORENÇA B&B Firenze Centro (Turís-
tico)

3 ROMA Meliá Aurelia Antica (Turístico 
Sup.)

1 NICE Campanile Aeroport (Turís-
tico)

1 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia 
(Turístico)

1 MADRI Florida Norte (Turístico)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 22 Ago 14 28
Jun 5 19 Set 11 25
Jul 3 17 31 Out 9
l Média temporada l Alta temporada

Cidades de início e/ou fim do circuito.

NICE
PISA

BARCELONA
ZARAGOZA

VENEZA

FRANkFURT
PARIS

BORDEAUX

VALE DO 
LOIRE

BURGOS

 FLORENÇA

ROMA
MADRI

INNSBRUCk
SALZBURGO

BERLIM

DRESDEN
PRAGA

BRATISLAVAVIENA

BUDAPESTE

86$
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europa magnífica 
(Cód. 19 dias: 467PR-15; 23 dias: 467PM-15)

conectam ambos os lados. Caminharemos por suas 
ruas repletas de história para descobrir por que 
Budapeste é conhecida como a “Pérola do Danúbio”.
Tempo livre e, na hora marcada, saída para a Imperial 
Viena. Alojamento.

14º Dia (Quinta): VIENA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica 
a esta histórica cidade, antiga capital do Império 
austro-húngaro, imortalizada em belas valsas 
de Strauss. Percorreremos sua avenida mais 
espetacular, em forma de anel, onde belos palácios 
se sucedem, um após o outro, destacando-se a 
Ópera, a Prefeitura, o Palácio Real de Inverno, 
chamado Hofburg, e a Igreja Votiva. Cruzando o 
Danúbio, chegaremos à Sede das Nações Unidas, 
passaremos pelo Prater, com a famosa roda-
gigante, pela espetacular Karlsplatz, com a Igreja 
de São Carlos Borromeu, pela Musikverein, sede 
da Filarmônica de Viena, em cuja sala dourada 
(Goldener Saal) é celebrado, a cada novo ano, o 
famoso concerto, sem esquecer o vasto e florido 
parque onde se encontra o Palácio Belvedere. A 
seguir, possibilidade de visitar, opcionalmente, o 
interior e os jardins do magnífico Palácio de Verão 
Schönbrunn e a Ópera de Viena. Tarde livre.

15º Dia (Sexta): VIENA – SALZBURGO – INNSBRUCK
Café da manhã e saída para Salzburgo. Tempo livre 
para passear nesta bela cidade, berço de Mozart 
e Patrimônio da Humanidade, detentora de um 
centro histórico dos mais preservados. Continuação 
para Innsbruck, capital do Tirol, coração dos Alpes. 
Alojamento.

16º Dia (Sábado): INNSBRUCK – VERONA – VENEZA 
Café da manhã e saída para Verona, onde teremos 
tempo livre para desfrutar desta surpreendente 
cidade medieval mundialmente conhecida graças à 
história de amor de Romeu e Julieta. Prosseguiremos 
nossa viagem até chegar a Veneza. Alojamento. 
A seguir, realizaremos uma visita panorâmica a 
pé com guia local nesta cidade singular, que nos 
levará ao impressionante espaço monumental da 
Praça São Marcos que há séculos é o símbolo 
histórico desta cidade encantadora e única no 
mundo. Napoleão Bonaparte a definiu como o “Salão 
mais belo da Europa”. Veremos também, entre 
outros, a famosa Ponte dos Suspiros, um dos locais 
mais emblemáticos e românticos de Veneza. No 
final da visita faremos uma parada numa fábrica 
de cristal, onde poderemos admirar como é feito o 
famoso cristal veneziano e, a seguir, possibilidade de 
realizar um passeio opcional de gôndola.

17º Dia (Domingo): VENEZA – FLORENÇA 
Café da manhã. Continuação de nosso itinerário 
para chegar a Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Alojamento e saída para 
realizar a visita panorâmica com guia local que 
nos apresentará a cidade da Arte. Passearemos 
por suas ruas e praças, como a de Santa Croce, 
Signoria, República, o famoso Ponte Vecchio e 
a Catedral de Santa Maria del Fiore, com seu 
batistério e a importante Porta do Paraíso.  

18º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA 
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar 
a Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. 

Alojamento. Possibilidade de realizar a visita opcional 
“Roma Barroca”, na qual você poderá descobrir as 
fontes e praças mais importantes da cidade.

19º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia) 
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá 
ser aproveitado para fazer uma das visitas opcionais 
mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri 
e Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto 
de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 
conhecida como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, 
visitando a famosa Gruta Branca (sempre que houver 
condições meteorológicas). Na hora prevista, retorno 
ao hotel de Roma.

20º Dia: (Quarta): ROMA 
Café da manhã e alojamento. Durante este dia 
realizaremos uma visita panorâmica com guia 
local passando pelos lugares de maior interesse 
da “Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça 
São Pedro, onde assistiremos, sempre que possível, 
à Audiência Papal.  Tempo livre e, em seguida, 
possibilidade de visitar opcionalmente os Museus 
Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro, 
incluindo o túmulo do Papa João Paulo II.

21º Dia (Quinta): ROMA – PISA – NICE 
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em ROMA.
Para os demais clientes, café da manhã e 
saída para Pisa. Parada na Praça dos Milagres 
para contemplar o belo complexo monumental 
formado pela Catedral, o Batistério e a famosa 
Torre Inclinada. Continuação para Nice, capital da 
Riviera Francesa. Alojamento. Sugerimos desfrutar 
do ambiente cosmopolita desta cidade, ou ainda, 
participar de uma excursão opcional a Mônaco, 
Monte Carlo e seu famoso cassino. 

22º Dia (Sexta): NICE – BARCELONA 
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela 
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola 
através da Provença. Chegada a Barcelona. 
Alojamento. Que tal desfrutar das diversas 
possibilidades noturnas que a cidade oferece? 

23º Dia (Sábado): BARCELONA – ZARAGOZA – 
MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local a esta magnífica cidade, 
que tem sido palco de vários eventos mundiais que 
contribuiram para configurá-la e dar a projeção 
internacional que hoje ela desfruta. Percorreremos 
os lugares mais típicos e originais. Faremos uma 
pausa para fotos na Sagrada Família, obra-prima 
de Gaudí. Subiremos também a Montanha Montjuic, 
sede protagonista da Exposição Internacional de 
1929 e também dos Jogos Olímpicos de Verão 
de 1992. Ao finalizar a panorâmica, saída para 
Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, padroeira da hispanidade 
e percorrer seu centro antigo. Na parte da tarde, 
continuação para Madri. Alojamento.

24º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participantes 
com circuito terminando em MADRI.
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Início
Fim

Duração

pARIs
ROMA

19 dias

pARIs
MADRI
23 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Média temporada .......... 2.460 2.730
Alta temporada.............. 2.580 2.870
Supl. quarto individual .. 1.170 1.155
Supl. Meia pensão (4 jantares) 
Frankfurt (1) Praga (1) 
Innsbruck (1) Veneza (1) .... 130 130
Desconto Venda Antecipada... 73 81

Ver detalhes das etapas del itinerario, O PREÇO INCLUI e HOTÉIS 
PREVISTOS na versão EUROPA ROMÂNTICA (Pág. anterior), com 
3 noites em Paris (Hotel Suite Home Pantin - Turístico) e 2 noites 
em Madri ao finalizar o circuito.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

1º Dia (Domingo): AMÉRICA – PARIS (Noite a bordo)
2º Dia (Segunda): PARIS Assistência e traslado ao 
hotel.
3º Dia (Terça): PARIS Visita panorâmica e opcional 
ao Versalhe
4º Dia (Quarta): PARIS (Opcionais: Louvre e Ópera-
Montmartre)
5º Dia (Quinta): PARIS – CRUZEIRO AO LONGO DO 
RENO – FRANKFURT
6º Dia (Sexta): FRANKFURT – BERLIM
7º Dia (Sábado): BERLIM Visita panorâmica
8º Dia (Domingo): BERLIM – DRESDEN – PRAGA
9º Dia (Segunda): PRAGA Visita panorâmica
10º Dia (Terça): PRAGA – BRATISLAVA – 
BUDAPESTE
11º Dia (Quarta): BUDAPESTE – VIENA
12º Dia (Quinta): VIENA Visita panorâmica 
13º Dia (Sexta): VIENA – SALZBURGO – INNSBRUCK
14º Dia (Sábado): INNSBRUCK – VERONA – 
VENEZA Visita panorâmica
15º Dia (Domingo): VENEZA – FLORENÇA Visita 
panorâmica 
16º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA 
17º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia)
18º Dia (Quarta): ROMA Visita panorâmica - 
Audiência papal
19º Dia (Quinta): ROMA Café da manhã e FIM 
DA VIAGEM para os participantes com circuito 
terminando em ROMA. 
ROMA – PISA – NICE (Opcional Mônaco e Monte 
Carlo)
20º Dia: (Sexta): NICE – BARCELONA 
21º Dia (Sábado): BARCELONA (Visita panorâmica)  
– ZARAGOZA – MADRI
22º Dia (Domingo): MADRI Visita panorâmica
23º Dia (Segunda): MADRI Café da manhã e FIM 
DA VIAGEM para os participantes com circuito 
terminando em MADRI. 

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 24 Ago 2 16 30
Jun 7 21 Set 13 27
Jul 5 19 Out 11
l Média temporada l Alta temporada

Cidade de início do circuito. Cidades de fim do circuito.

NICE
PISA

BARCELONA
ZARAGOZA

VENEZA

FRANkFURT
PARIS

 FLORENÇA

ROMA
MADRI

INNSBRUCk
SALZBURGO

BERLIM
DRESDEN

PRAGA

BRATISLAVAVIENA

BUDAPESTE
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europa tradicional  (Cód. 24 dias: 556MR-15; 27 dias: 556MM-15)

1º Dia (Sábado): AMÉRICA – MADRI
Saída de seu país de origem com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Durante este dia, membros de 
nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre 
as atividades que você poderá realizar durante sua 
estadia em Madri. Alojamento.

3º Dia (Segunda): MADRI – TOLEDO – MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, 
começando pela Velha Madri, com sua típica atmosfera, 
até a Nova Madri, com seus modernos edifícios, 
passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de 
Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, para 
terminar na régia Plaza de Oriente. À tarde excursão 
com guia local à monumental cidade de Toledo, 
Patrimônio da Humanidade desde 1987, conhecida 
como a “Cidade Imperial” por ter sido a sede principal 
da corte de Carlos I e também como a “Cidade das Três 
Culturas” por ter sido habitada durante séculos por 
cristãos, judeus e muçulmanos. Retorno a Madri.

4º Dia (Terça): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta 
cidade castelhana para admirar sua Catedral 
Gótica, declarada “Patrimônio da Humanidade” pela 
UNESCO. Posteriormente, continuação da viagem 
através do País Basco até a fronteira francesa para 
chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia. Alojamento.

5º Dia (Quarta): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
AMBOISE – ROUEN
Café da manhã e saída para atravessar o Vale do 
Loire, região conhecida como o “Jardim da França”. 
Chegaremos a Amboise, onde visitaremos seu 
magnífico castelo, classificado como Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, que além ter sido 
a residência predileta de muitos reis da França, 
também abriga o túmulo de Leonardo da Vinci. 
Continuação para Rouen, batizada por Victor Hugo 
como “A Cidade dos Cem Campanários”, também 
conhecida como a “Atenas do Gótico” por suas 
muitas e importantes construções religiosas e civis 
de estilo gótico. Nesta cidade foi julgada e queimada 
a heroína francesa, santa Joana d’Arc. Alojamento.

6º Dia (Quinta): ROUEN – CALAIS – FERRY – DOVER 
– LONDRES
Café da manhã e saída para Calais para embarcar no 
ferry que, num agradável passeio, nos levará a Dover, 
em território inglês. Desembarque e continuação de 
nossa viagem para chegar a Londres. Alojamento. 
Possibilidade de fazer uma excursão opcional a 
Londres, à City e visita a um típico “English Pub”. 

7º Dia (Sexta): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local à capital do Reino 
Unido. Com mais de 2 mil anos de história, sua 
popularidade pode ser atribuída à riqueza de sua 

cultura e à presença de inúmeros edifícios históricos, 
museus e monumentos importantes. Passaremos 
pelos lugares mais representativos, como as Casas 
do Parlamento e o Big Ben, a Abadia de Westminster, 
Praça de Trafalgar, Palácio de Buckingham, Royal 
Albert Hall, Picadilly Circus e bairro de Knightsbridge. 
Tarde livre para continuar desfrutando de uma das 
capitais mais animadas do mundo ou aproveitar para 
garimpar achados e fazer ótimas compras.

8º Dia (Sábado): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
poderemos fazer uma excursão opcional a Oxford 
e Windsor. Oxford é a cidade universitária mais 
famosa do mundo. Nesta bela cidade, conheceremos 
o interior de uma de suas prestigiosas faculdades. 
A seguir, nos dirigiremos a Windsor atravessando 
o vale do Tâmisa, onde poderemos apreciar 
cidadezinhas típicas do interior da Inglaterra, como 
a adorável Henley-on-Thames, onde se celebra a 
famosa Regata Real. Chegada a Windsor, tempo livre 
e posteriormente, visita ao famoso Castelo (entrada 
inclusa), residência oficial da Família Real há vários 
séculos, o que faz dele o maior e mais antigo castelo 
habitado do mundo, guardião de 900 anos da história 
britânica. Na parte da tarde, retorno a Londres. 

9º Dia (Domingo): LONDRES – FOLKESTONE – 
EUROTÚNEL – CALAIS – PARIS
Café da manhã e saída para Folkestone pelo Eurotúnel, 
passando por debaixo do Canal da Mancha, e seguir 
viagem até Paris. Alojamento. À noite, você vai poder 
visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um 
bonito cruzeiro ao longo do Sena. 

10º Dia (Segunda): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a 
Bastilha - lugar simbólico da Revolução Francesa 
- seus bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, 
Les Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, um dos museus mais importantes do mundo 
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 

11º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, 
não somente por sua impressionante arquitetura 
e seus belos jardins, mas também por ser um 
marco importante na história da França. Declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1979.

12º Dia (Quarta): PARIS – BRUGES – AMSTERDÃ
Café da manhã e saída para Bruges. Tempo livre para 
descobrir uma das cidades mais encantadoras da 
Europa. A beleza de suas casas e o charme de seus 
canais e seus velhos edifícios fazem dela uma cidade 
inigualável para os amantes da beleza e da arte. 
Esta antiga cidade é Patrimônio Mundial da UNESCO 
desde o ano 2000. Continuação de nossa viagem para 
chegar a Amsterdã. Alojamento. 
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EXCURSÕES OPCIONAIS
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais 

indicadas nas páginas 8 e 9.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Alojamento com café da manhã buffet e serviço de 

carregadores incluso
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Madri, Toledo, Londres, 

Paris, Amsterdã, Milão, Veneza, Florença, Roma 
e Barcelona. Entrada inclusa ao Castelo de 
Amboise.

•  Travessia do Canal da Mancha: Calais-Dover de 
Ferry; Folkestone-Calais pelo Eurotúnel.

•  Cruzeiro ao longo do Reno
•  Taxas de Estadia Turística em Milão, Veneza, 

Florença, Roma e Barcelona

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 16 Set 12
Jun 13 Out 3
Jul 4
l Média temporada l Alta temporada

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 MADRI Catalonia Gran Vía HHHH

1 BORDEAUX Mercure Meriadeck HHHH ou 
similar

1 ROUEN Suite Novotel HHHH ou 
similar

3 LONDRES Thistle Euston HHHH

3 PARIS Kyriad Paris Ouest  
Puteaux HHHH ou similar

2 AMSTERDÃ Blue Tower HHHH

1 FRANKFURT Mercure Residenz HHHH

2 ZURIQUE Senator HHHH

1 MILÃO Antares Concorde HHHH 
ou similar

1 VENEZA
(Mestre) Novotel Castellana HHHH

2 FLORENÇA Villa Gabrielle D´Annunzio HHHH

3 ROMA Ergife HHHH

1 NICE Mercure Centre  
Notre Dame HHHH ou similar

1 BARCELONA Catalonia Plaza Catalunya HHHH

1 MADRI Catalonia Gran Vía HHHH

Início
Fim

Duração

MADRI
ROMA

24 dias

MADRI
MADRI
27 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Alta temporada............... 3.830 4.240
Supl. quarto individual ... 1.650 1.890
Supl. Meia pensão (6 jantares) 
Bordeaux (1) Amsterdã (1)
Frankfurt (1) Zúrich (1) Milão (1) 
Florença (1) ....................... 270 270
Desconto Venda Antecipada... 114 127

Cidades de início e/ou fim do circuito.

ROUEN

BORDEAUX

ZARAGOZA

VALE DO LOIRE

BURGOS

MADRI

LONDRES

PISA

BARCELONA

VENEZA

ROMA

NICE

FRANkFURT

PARIS

 FLORENÇA

ZURIqUE
MILÃO

AMSTERDÃBRUGES

127$

¡¡NOVIDADE!!EX
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VER PÁGINAS 8 e
 9
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parte mais alta do monte, de onde se descortina uma 
vista panorâmica maravilhosa sobre os Alpes suíços 
e sua neve eterna. Retorno a Zurique. 

17º Dia (Segunda): ZURIQUE – LUGANO – LAGO DI 
COMO – MILÃO 
Café da manhã e saída por um caminho de belas 
paisagens. Atravessando o túnel de São Gotardo, 
chegaremos a Lugano, bonita cidade suíça situada 
às margens do lago de mesmo nome. Tempo livre 
para apreciar a bela vista do lago. Continuação 
de nossa viagem para cruzar a fronteira italiana e 
chegar a outro maravilhoso local, o Lago di Como, 
de origem glacial, rodeado pelos Alpes italianos. 
Com seus 416 m de profundidade, é um dos lagos 
mais profundos da Europa, e acredita-se que seja 
possivelmente o pano de fundo do quadro da “Mona 
Lisa”. Tempo livre para almoço. Continuaremos 
nossa viagem para chegar a Milão, atualmente 
uma das cidades mais modernas e ricas da União 
Europeia. Alojamento. 

18º Dia (Terça): MILÃO – VERONA – VENEZA
Café da manhã e visita panorâmica com guia local, 
durante a qual poderemos visitar sua magnífica Catedral 
Gótica, o “Duomo”, uma das maiores e mais belas do 
mundo, símbolo da cidade. Continuação para a bela 
cidade de Verona, mundialmente conhecida pela história 
de amor de Romeu e Julieta. Tempo livre para conhecê-
la. Continuação de nossa viagem até Veneza. Alojamento. 
 
19º Dia (Quarta): VENEZA – PÁDUA – FLORENÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé com guia 
local nesta cidade singular, que nos levará ao 
impressionante espaço monumental da Praça São 
Marcos que há séculos é o símbolo histórico desta 
cidade encantadora e única no mundo. Napoleão 
Bonaparte a definiu como o “Salão mais belo da 
Europa”. Veremos também, entre outros, a famosa 
Ponte dos Suspiros, um dos locais mais emblemáticos 
e românticos de Veneza. No final da visita faremos 
uma parada numa fábrica de cristal, onde poderemos 
admirar como é feito o famoso cristal veneziano. 
Tempo livre para o almoço e possibilidade de realizar 
uma excursão opcional de gôndola. A seguir, saída 
para Pádua, onde faremos uma breve parada para 
visitar a igreja de Santo Antônio e prosseguiremos 
nossa viagem para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Alojamento. 

20º Dia: (Quinta): FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica com 
guia local que nos apresentará a cidade da Arte. 
Passearemos por suas ruas e praças, como a de 
Santa Croce, Signoria, República, o famoso Ponte 
Vecchio e a Catedral de Santa Maria del Fiore, com seu 
batistério e a importante Porta do Paraíso. Tarde livre 
para continuar descobrindo esta fantástica cidade. À 
noite, você poderá participar opcionalmente de um 
jantar com música e dança: “Noitada Florentina”. 

21º Dia (Sexta): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar 
a Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. 
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita opcional 
“Roma Barroca”, na qual você poderá descobrir as 
fontes e praças mais importantes da cidade.

22º Dia (Sábado): ROMA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a Visita panorâmica com guia local 
passando pelos lugares de maior interesse da 
“Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça São 
Pedro. Tempo livre e, em seguida, possibilidade de 
visitar opcionalmente os Museus Vaticanos, a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro, incluindo o túmulo 
do Papa João Paulo II.

23º Dia (Domingo): ROMA (Nápoles, Pompeia e 
Capri)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá assistir, sempre que possível, à 
Bendição Papal ou fazer uma das visitas opcionais 
mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri 
e Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto 
de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 
conhecida como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, 
visitando a famosa Gruta Branca (sempre que houver 
condições meteorológicas). Na hora prevista, retorno 
ao hotel de Roma.

24º Dia (Segunda): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM, para os participan-
tes com circuito terminando em ROMA.
Para os demais participantes, café da manhã e saída 
para Pisa. Parada para contemplar o belo complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério 
e a famosa Torre Inclinada. Continuação pela 
Riviera Italiana até chegar a Nice, capital da Riviera 
Francesa. Alojamento. Sugerimos participar de uma 
excursão opcional ao Principado de Mônaco, berço da 
família Grimaldi; Monte Carlo, onde percorreremos 
uma parte do circuito do Grande Prêmio de F1, e 
tempo livre para conhecer o famoso cassino (entrada 
não inclusa). Retorno ao hotel de Nice.

25º Dia (Terça): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico pela cidade 
para continuar nossa viagem até a fronteira espanhola 
através da Provença. Chegada à cosmopolita Barcelona. 
Alojamento. Sugerimos aproveitar as diversas opções 
noturnas que a cidade oferece. 

26º Dia (Quarta): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica 
com guia local a esta magnífica cidade, que tem sido 
palco de vários eventos mundiais que contribuiram 
para configurá-la e dar a projeção internacional que 
hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares mais 
típicos e originais. Faremos uma pausa para fotos na 
Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subiremos 
também a Montanha Montjuic, sede protagonista 
da Exposição Internacional de 1929 e também dos 
Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar a 
panorâmica, saída para Zaragoza. Tempo livre para 
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
da hispanidade e percorrer seu centro antigo. Na 
parte da tarde, continuação para Madri. Alojamento.

27º Dia (Quinta): MADRI. 
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em MADRI.

13º Dia (Quinta): AMSTERDÃ
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local a uma das cidades 
mais belas e românticas da Europa, também 
conhecida como a “Veneza do Norte”, salpicada de 
casas coloridas, canais e pontes, numa combinação 
ímpar de beleza e cultura. Berço de grandes gênios 
da pintura, como Rembrandt e Van Gogh. Faremos 
uma parada no famoso mercado flutuante de flores, 
um dos principais pontos turísticos de Amsterdã. No 
final do passeio, visitaremos um centro de lapidação 
de diamantes. Tarde livre durante a qual poderemos 
fazer uma excursão opcional a Marken e Volendam, 
pequenas vilas de pescadores que conservam todo o 
seu típico encanto. 

14º Dia (Sexta): AMSTERDÃ – COLÔNIA – CRUZEIRO 
AO LONGO DO RENO – FRANKFURT
Café da manhã e saída para Colônia. Breve parada 
nesta cidade de grande beleza que cresceu ao redor 
do Reno, na qual se destaca sua famosa Catedral, 
que além de ser considerada uma obra-prima da 
arquitetura gótica mundial, é também o edifício 
mais visitado da Alemanha, que abriga o luxuoso 
relicário onde descansam os restos mortais dos Reis 
Magos. Dando continuidade a nosso passeio, iremos 
embarcar num maravilhoso cruzeiro ao longo do rio 
Reno durante o qual veremos o Rochedo Loreley e 
os diversos castelos e vinhedos “verticais” que se 
encontram nas encostas do Reno. Desembarque 
e continuação da viagem para chegar a Frankfurt, 
capital financeira da Alemanha e cidade natal de 
Goethe. Alojamento. 

15º Dia (Sábado): FRANKFURT – HEIDELBERG – 
LAGO TITISEE – CATARATAS DO RENO – ZURIQUE
Café da manhã e saída para Heidelberg. Tempo livre 
nesta bela e romântica cidade, muito animada e 
famosa por seu centro histórico onde se encontra o 
castelo de Heidelberg e a universidade mais antiga 
do país. Continuação para a região da Floresta 
Negra até chegar ao lago Titisee, um dos lagos 
mais famosos da Europa. Tempo livre neste lugar 
paradisíaco rodeado de frondosos bosques para 
depois prosseguir nossa viagem até Schaffhausen, 
onde você vai poder admirar as cataratas do Reno, 
com sua espetacular cascata que surgiu mais de 
15.000 anos atrás, quando o Reno mudou seu leito 
para um novo curso. É a maior queda d’água da 
Europa, com uma largura de 150 m, de onde se 
precipitam estrepitosamente várias centenas 
de metros cúbicos de água por segundo, a uma 
profundidade de 23 m. Após este prazer, seguiremos 
para Zurique, bela cidade situada junto ao lago de 
mesmo nome, cercada por uma bonita paisagem 
montanhosa que é conhecida como a porta de 
entrada para os Alpes . Alojamento. 

16º Dia (Domingo): ZURIQUE (Lucerna – Monte Titlis)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante 
o qual você pode fazer uma excursão opcional 
inesquecível a Lucerna e ao Monte Titlis. Lucerna é 
uma encantadora cidade suíça localizada em meio a 
um deslumbrante panorama alpino, porta de entrada 
à região central da Suíça, às margens do lago do 
Quatro Cantões. O Monte Titlis é o mais alto da 
Suíça Central. Embarcaremos no primeiro bondinho 
giratório do mundo, o “Titlis Rotair”, que nos levará à 
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panorama europeu  (Cód. 20 dias: 549LR-15; 25 dias: 549LM-15)

1º Dia (Quarta): AMÉRICA – LONDRES
Saída de seu país de origem com destino a Londres. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quinta): LONDRES
Chegada ao aeroporto de Londres. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento. Possibilidade de fazer 
uma excursão opcional a Londres, à City e visita a 
um típico pub. 

3º Dia (Sexta): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local à capital do 
Reino Unido. Com mais de 2 mil anos de história, 
sua popularidade pode ser atribuída à riqueza de 
sua cultura e à presença de inúmeros edifícios 
históricos, museus e monumentos importantes. 
Passaremos pelos lugares mais representativos, 
como as Casas do Parlamento e o Big Ben, a Abadia 
de Westminster, Praça de Trafalgar, Palácio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus e 
bairro de Knightsbridge. Tarde livre para continuar 
desfrutando de uma das capitais mais animadas do 
mundo ou aproveitar para garimpar achados e fazer 
ótimas compras.

4º Dia (Sábado): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
poderemos fazer uma excursão opcional a Oxford 
e Windsor. Oxford é a cidade universitária mais 
famosa do mundo. Nesta bela cidade, conheceremos 
o interior de uma de suas prestigiosas faculdades. 
A seguir, nos dirigiremos a Windsor atravessando 
o vale do Tâmisa, onde poderemos apreciar 
cidadezinhas típicas do interior da Inglaterra, como 
a adorável Henley-on-Thames, onde se celebra a 
famosa Regata Real. Chegada a Windsor, tempo livre 
e posteriormente, visita ao famoso Castelo (entrada 
inclusa), residência oficial da Família Real há vários 
séculos, o que faz dele o maior e mais antigo castelo 
habitado do mundo, guardião de 900 anos da história 
britânica. Na parte da tarde, retorno a Londres. 

5º Dia (Domingo): LONDRES – FOLKESTONE – 
EUROTÚNEL – CALAIS – PARIS
Café da manhã e saída para Folkestone pelo 
Eurotúnel, passando por debaixo do Canal da 
Mancha, e seguir viagem até Paris. Alojamento. À 
noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris 
Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do 
Sena. 

6º Dia (Segunda): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade 
Luz”, onde passaremos ao longo de seu marcos 
mais importantes, como a Place de la Concorde e 
a Bastilha - lugar simbólico da Revolução Francesa 
- seus bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, 
Les Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, 
etc. Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. 
Tarde livre para fazer uma visita opcional ao Museu 
do Louvre, um dos museus mais importantes do 

mundo e, à noite, assistir ao show do mundialmente 
famoso Moulin Rouge. 

7º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, 
não somente por sua impressionante arquitetura 
e seus belos jardins, mas também por ser um 
marco importante na história da França. Declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1979.

8º Dia (Quarta): PARIS – BRUGES – AMSTERDÃ
Café da manhã e saída para Bruges. Tempo livre para 
descobrir uma das cidades mais encantadoras da 
Europa. A beleza de suas casas e o charme de seus 
canais e seus velhos edifícios fazem dela uma cidade 
inigualável para os amantes da beleza e da arte. 
Esta antiga cidade é Patrimônio Mundial da UNESCO 
desde o ano 2000. Continuação de nossa viagem para 
chegar a Amsterdã. Alojamento

9º Dia (Quinta): AMSTERDÃ
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local a uma das cidades 
mais belas e românticas da Europa, também 
conhecida como a “Veneza do Norte”, salpicada de 
casas coloridas, canais e pontes, numa combinação 
ímpar de beleza e cultura. Berço de grandes gênios 
da pintura, como Rembrandt e Van Gogh. Faremos 
uma parada no famoso mercado flutuante de flores, 
um dos principais pontos turísticos de Amsterdã. No 
final do passeio, visitaremos um centro de lapidação 
de diamantes. Tarde livre durante a qual poderemos 
fazer uma excursão opcional a Marken e Volendam, 
pequenas vilas de pescadores que conservam todo o 
seu típico encanto. 

10º Dia (Sexta): AMSTERDÃ – COLÔNIA – CRUZEIRO 
AO LONGO DO RENO – FRANKFURT
Café da manhã e saída para Colônia. Breve parada 
nesta cidade de grande beleza que cresceu ao redor 
do Reno, na qual se destaca sua famosa Catedral, 
que além de ser considerada uma obra-prima da 
arquitetura gótica mundial, é também o edifício 
mais visitado da Alemanha, que abriga o luxuoso 
relicário onde descansam os restos mortais dos Reis 
Magos. Dando continuidade a nosso passeio, iremos 
embarcar num maravilhoso cruzeiro ao longo do rio 
Reno durante o qual veremos o Rochedo Loreley e 
os diversos castelos e vinhedos “verticais” que se 
encontram nas encostas do Reno. Desembarque 
e continuação da viagem para chegar a Frankfurt, 
capital financeira da Alemanha e cidade natal de 
Goethe. Alojamento. 

11º Dia (Sábado): FRANKFURT – HEIDELBERG – 
LAGO TITISEE – CATARATAS DO RENO – ZURIQUE
Café da manhã e saída para Heidelberg. Tempo livre 
nesta bela e romântica cidade, muito animada e 
famosa por seu centro histórico onde se encontra o 
castelo de Heidelberg e a universidade mais antiga 
do país. Continuação para a região da Floresta 
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Início
Fim

Duração

londres
roMA

20 dias

londres
MAdrI
25 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Alta temporada.............. 3.530 4.010
Supl. quarto individual .. 1.370 1.740
Supl. Meia pensão
(5 jantares) Amsterdã (1) 
Frankfurt (1) Zúrich (1) 
Milão (1) Florença (1) ....... 230 230
Desc. Venda Antecipada... 105 120

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 20 Set 16
Jun 17 Out 7
Jul 8
l Média temporada l Alta temporada

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 LONDRES Thistle Euston HHHH

3 PARIS Kyriad Paris Ouest Puteaux HHHH 
ou similar 

2 AMSTERDÃ Blue Tower HHHH

1 FRANKFURT Mercure Residenz HHHH

2 ZURIQUE Senator HHHH

1 MILÃO Antares Concorde HHHH 
ou similar

1 VENEZA 
(Mestre) Novotel Castellana HHHH 

2 FLORENÇA Villa Gabrielle D´Annunzio HHHH

3 ROMA Ergife HHHH

1 NICE Mercure Centre  
Notre Dame HHHH ou similar

1 BARCELONA Catalonia Plaza Catalunya HHHH

3 MADRI Catalonia Gran Vía HHHH

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviço de 

carregadores incluso
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Londres, Paris, Amsterdã, 

Milão, Veneza, Florença, Roma, Barcelona Madri e 
Toledo. 

•  Folkestone-Calais por Eurotunel.
•  Cruzeiro ao longo do Reno.
•  Taxas de estadia turística em Milão, Veneza, Florença, 

Roma e Barcelona

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

SÉRIE CLÁSSICA

Cidades de início e/ou fim do circuito.

LONDRES

NICE

BARCELONA

VENEZA

FRANkFURT

PARIS

 FLORENÇA

ROMA

TOLEDO

ZURIqUE MILÃO

AMSTERDÃ

BRUGES

MADRI

120$

EXCURSÕES OPCIONAIS
Este itinerário pode ser feito com as excursões opcionais 

indicadas nas páginas 8 e 9.

¡¡NOVIDADE!!EX
CU

RSÕES OPCIONAIS

VER PÁGINAS 8 e
 9



115

E
U
R
O
P
A

R
EIN

O
 U

N
ID

O
-FR

A
N

Ç
A

-PA
ÍSES B

A
IXO

S- SU
ÍÇ

A
-ITÁ

LIA
-ESPA

N
H

A

Negra até chegar ao lago Titisee, um dos lagos 
mais famosos da Europa. Tempo livre neste lugar 
paradisíaco rodeado de frondosos bosques para 
depois prosseguir nossa viagem até Schaffhausen, 
onde você vai poder admirar as cataratas do Reno, 
com sua espetacular cascata que surgiu mais de 
15.000 anos atrás, quando o Reno mudou seu leito 
para um novo curso. É a maior queda d’água da 
Europa, com uma largura de 150 m, de onde se 
precipitam estrepitosamente várias centenas 
de metros cúbicos de água por segundo, a uma 
profundidade de 23 m. Após este prazer, seguiremos 
para Zurique, bela cidade situada junto ao lago de 
mesmo nome, cercada por uma bonita paisagem 
montanhosa que é conhecida como a porta de 
entrada para os Alpes. Alojamento. 

12º Dia (Domingo): ZURIQUE (Lucerna – Monte Titlis)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante 
o qual você pode fazer uma excursão opcional 
inesquecível a Lucerna e ao Monte Titlis. Lucerna é 
uma encantadora cidade suíça localizada em meio a 
um deslumbrante panorama alpino, porta de entrada 
à região central da Suíça, às margens do lago do 
Quatro Cantões. O Monte Titlis é o mais alto da 
Suíça Central. Embarcaremos no primeiro bondinho 
giratório do mundo, o “Titlis Rotair”, que nos levará à 
parte mais alta do monte, de onde se descortina uma 
vista panorâmica maravilhosa sobre os Alpes suíços 
e sua neve eterna. Retorno a Zurique. 

13º Dia (Segunda): ZURIQUE – LUGANO – LAGO DI 
COMO – MILÃO 
Café da manhã e saída por um caminho de belas 
paisagens. Atravessando o túnel de São Gotardo, 
chegaremos a Lugano, bonita cidade suíça situada às 
margens do lago de mesmo nome. Tempo livre para 
apreciar a bela vista do lago. Continuação de nossa 
viagem para cruzar a fronteira italiana e chegar a 
outro maravilhoso local, o Lago di Como, de origem 
glacial, rodeado pelos Alpes italianos. Com seus 416 
m de profundidade, é um dos lagos mais profundos 
da Europa, e acredita-se que seja possivelmente o 
pano de fundo do quadro da “Mona Lisa”. Tempo 
livre para almoço. Continuaremos nossa viagem para 
chegar a Milão, atualmente uma das cidades mais 
modernas e ricas da União Europeia. Alojamento. 

14º Dia (Terça): MILÃO - VERONA - VENEZA
Café da manhã e visita panorâmica com guia local, 
durante a qual poderemos visitar sua magnífica 
Catedral Gótica, o “Duomo”, uma das maiores e mais 
belas do mundo, símbolo da cidade. Continuação 
para a bela cidade de Verona, mundialmente 
conhecida pela história de amor de Romeu e Julieta. 
Tempo livre para conhecê-la. Continuação de nossa 
viagem até Veneza. Alojamento. 
 
15º Dia (Quarta): VENEZA - PÁDUA - FLORENÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé com guia 
local nesta cidade singular, que nos levará ao 
impressionante espaço monumental da Praça São 
Marcos que há séculos é o símbolo histórico desta 

cidade encantadora e única no mundo. Napoleão 
Bonaparte a definiu como o “Salão mais belo da 
Europa”. Veremos também, entre outros, a famosa 
Ponte dos Suspiros, um dos locais mais emblemáticos 
e românticos de Veneza. No final da visita faremos 
uma parada numa fábrica de cristal, onde poderemos 
admirar como é feito o famoso cristal veneziano. 
Tempo livre para o almoço e possibilidade de realizar 
uma excursão opcional de gôndola. A seguir, saída 
para Pádua, onde faremos uma breve parada para 
visitar a igreja de Santo Antônio e prosseguiremos 
nossa viagem para Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Alojamento. 

16º Dia (Quinta): FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica 
com guia local que nos apresentará a cidade da 
Arte. Passearemos por suas ruas e praças, como 
a de Santa Croce, Signoria, República, o famoso 
Ponte Vecchio e a Catedral de Santa Maria del 
Fiore, com seu batistério e a importante Porta do 
Paraíso. Tarde livre para continuar descobrindo esta 
fantástica cidade. À noite, você poderá participar 
opcionalmente de um jantar com música e dança: 
“Noitada Florentina”. 

17º Dia (Sexta): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar 
a Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. 
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita opcional 
“Roma Barroca”, na qual você poderá descobrir as 
fontes e praças mais importantes da cidade.

18º Dia (Sábado): ROMA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a Visita panorâmica com guia local 
passando pelos lugares de maior interesse da 
“Cidade Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça São 
Pedro. Tempo livre e, em seguida, possibilidade de 
visitar opcionalmente os Museus Vaticanos, a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro, incluindo o túmulo 
do Papa João Paulo II.

19º Dia (Domingo): ROMA (Nápoles, Pompeia e 
Capri)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá assistir, sempre que possível, à 
Bendição Papal ou fazer uma das visitas opcionais mais 
interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e Pompeia”, 
uma excursão de dia completo com almoço incluso 
para conhecer Pompeia, esplêndida e mitológica cidade 
romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio. 
Depois nos dirigiremos ao porto de Nápoles para 
embarcar rumo à ilha de Capri, conhecida como “A 
Pérola Azul” do Mediterrâneo, visitando a famosa Gruta 
Branca (sempre que houver condições meteorológicas). 
Na hora prevista, retorno ao hotel de Roma.

20º Dia: (Segunda): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM, para os participan-
tes com circuito terminando em ROMA.
Para os demais participantes, café da manhã e saída 
para Pisa. Parada para contemplar o belo complexo 

monumental formado pela Catedral, o Batistério 
e a famosa Torre Inclinada. Continuação pela 
Riviera Italiana até chegar a Nice, capital da Riviera 
Francesa. Alojamento. Sugerimos participar de uma 
excursão opcional ao Principado de Mônaco, berço da 
família Grimaldi; Monte Carlo, onde percorreremos 
uma parte do circuito do Grande Prêmio de F1, e 
tempo livre para conhecer o famoso cassino (entrada 
não inclusa). Retorno ao hotel de Nice.

21º Dia (Terça): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico 
pela cidade para continuar nossa viagem até a 
fronteira espanhola através da Provença. Chegada 
à cosmopolita Barcelona. Alojamento. Sugerimos 
aproveitar as diversas opções noturnas que a 
cidade oferece. 

22º Dia (Quarta): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica 
com guia local a esta magnífica cidade, que tem sido 
palco de vários eventos mundiais que contribuiram 
para configurá-la e dar a projeção internacional que 
hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares mais 
típicos e originais. Faremos uma pausa para fotos na 
Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subiremos 
também a Montanha Montjuic, sede protagonista 
da Exposição Internacional de 1929 e também dos 
Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar 
a panorâmica, saída para Zaragoza. Tempo livre 
para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
padroeira da hispanidade e percorrer seu centro 
antigo. Na parte da tarde, continuação para Madri. 
Alojamento.

23º Dia (Quinta): MADRI – TOLEDO – MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, 
começando pela Velha Madri, com sua típica 
atmosfera, até a Nova Madri, com seus modernos 
edifícios, passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, 
Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran 
Via, para terminar na régia Plaza de Oriente. À tarde 
excursão com guia local à monumental cidade de 
Toledo, Patrimônio da Humanidade desde 1987, 
conhecida como a “Cidade Imperial” por ter sido a 
sede principal da corte de Carlos I e também como 
a “Cidade das Três Culturas” por ter sido habitada 
durante séculos por cristãos, judeus e muçulmanos. 
Retorno a Madri.

24º Dia (Sexta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para desfrutar 
das diversas atividades que esta cosmopolita cidade 
oferece: compras, shows, museus, excursões 
opcionais nas redondezas, etc.

25º Dia (Sábado): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em MADRI.
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cidades da europa  (Cód. 17 dias: 427PR-15; 22 dias: 427PM-15)

1º Dia (Sábado): AMÉRICA – PARIS
Saída de seu país de origem com destino a Paris. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo): PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento e resto do dia livre. 
À noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris 
Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do 
Sena. 

3º Dia (Segunda): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade 
Luz”, onde passaremos ao longo de seu marcos 
mais importantes, como a Place de la Concorde e 
a Bastilha - lugar simbólico da Revolução Francesa 
- seus bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, 
Les Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, 
etc. Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. 
Tarde livre para fazer uma visita opcional ao Museu 
do Louvre, um dos museus mais importantes do 
mundo e, à noite, assistir ao show do mundialmente 
famoso Moulin Rouge. 

4º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, 
não somente por sua impressionante arquitetura 
e seus belos jardins, mas também por ser um 
marco importante na história da França. Declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1979.

5º Dia (Quarta): PARIS – BRUGES – AMSTERDÃ
Café da manhã e saída para Bruges. Tempo livre 
para descobrir uma das cidades mais encantadoras 
da Europa. A beleza de suas casas e o charme de 
seus canais e seus velhos edifícios fazem dela uma 
cidade inigualável para os amantes da beleza e da 
arte. Esta antiga cidade é Patrimônio Mundial da 
UNESCO desde o ano 2000. Continuação de nossa 
viagem para chegar a Amsterdã. Alojamento. 

6º Dia (Quinta): AMSTERDÃ
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local a uma das cidades 
mais belas e românticas da Europa, também 
conhecida como a “Veneza do Norte”, salpicada de 
casas coloridas, canais e pontes, numa combinação 
ímpar de beleza e cultura. Berço de grandes gênios 
da pintura, como Rembrandt e Van Gogh. Faremos 
uma parada no famoso mercado flutuante de flores, 
um dos principais pontos turísticos de Amsterdã. 
No final do passeio, visitaremos um centro de 
lapidação de diamantes. Tarde livre durante a qual 

poderemos fazer uma excursão opcional a Marken 
e Volendam, pequenas vilas de pescadores que 
conservam todo o seu típico encanto. 

7º Dia (Sexta): AMSTERDÃ – COLÔNIA – CRUZEIRO 
AO LONGO DO RENO – FRANKFURT
Café da manhã e saída para Colônia. Breve parada 
nesta cidade de grande beleza que cresceu ao redor 
do Reno, na qual se destaca sua famosa Catedral, 
que além de ser considerada uma obra-prima da 
arquitetura gótica mundial, é também o edifício 
mais visitado da Alemanha, que abriga o luxuoso 
relicário onde descansam os restos mortais dos 
Reis Magos. Dando continuidade a nosso passeio, 
iremos embarcar num maravilhoso cruzeiro ao 
longo do rio Reno durante o qual veremos o 
Rochedo Loreley e os diversos castelos e vinhedos 
“verticais” que se encontram nas encostas do 
Reno. Desembarque e continuação da viagem para 
chegar a Frankfurt, capital financeira da Alemanha 
e cidade natal de Goethe. Alojamento. 

8º Dia (Sábado): FRANKFURT – HEIDELBERG – 
LAGO TITISEE – CATARATAS DO RENO – ZURIQUE
Café da manhã e saída para Heidelberg. Tempo livre 
nesta bela e romântica cidade, muito animada e 
famosa por seu centro histórico onde se encontra o 
castelo de Heidelberg e a universidade mais antiga 
do país. Continuação para a região da Floresta 
Negra até chegar ao lago Titisee, um dos lagos 
mais famosos da Europa. Tempo livre neste lugar 
paradisíaco rodeado de frondosos bosques para 
depois prosseguir nossa viagem até Schaffhausen, 
onde você vai poder admirar as cataratas do 
Reno, com sua espetacular cascata que surgiu 
mais de 15.000 anos atrás, quando o Reno mudou 
seu leito para um novo curso. É a maior queda 
d’água da Europa, com uma largura de 150 m, 
de onde se precipitam estrepitosamente várias 
centenas de metros cúbicos de água por segundo, 
a uma profundidade de 23 m. Após este prazer, 
seguiremos para Zurique, bela cidade situada junto 
ao lago de mesmo nome, cercada por uma bonita 
paisagem montanhosa que é conhecida como a 
porta de entrada para os Alpes . Alojamento. 

9º Dia (Domingo): ZURIQUE (Lucerna – Monte Titlis)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante 
o qual você pode fazer uma excursão opcional 
inesquecível a Lucerna e ao Monte Titlis. Lucerna 
é uma encantadora cidade suíça localizada em 
meio a um deslumbrante panorama alpino, porta 
de entrada à região central da Suíça, às margens 
do lago do Quatro Cantões. O Monte Titlis é o mais 
alto da Suíça Central. Embarcaremos no primeiro 
bondinho giratório do mundo, o “Titlis Rotair”, que 
nos levará à parte mais alta do monte, de onde 
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HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 PARIS Kyriad Paris Ouest  
Puteaux HHHH ou similar

2 AMSTERDÃ Blue Tower HHHH

1 FRANKFURT Mercure Residenz HHHH

2 ZURIQUE Senator HHHH

1 MILÃO Antares Concorde HHHH

ou similar
1 VENEZA 

(Mestre) Novotel Castellana HHHH

2 FLORENÇA Villa Gabrielle D´Annunzio HHHH

3 ROMA Ergife HHHH

1 NICE Mercure Center Notre Dame HHHH 
ou similar 

1 BARCELONA Catalonia Plaza Catalunya HHHH

3 MADRI Catalonia Gran Vía HHHH

Início
Fim

Duração

paris
rOMa

17 dias

paris
MaDri
22 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Alta temporada.............. 3.090 3.500
Supl. quarto individual .. 980 1.380
Supl. Meia pensão
(5 jantares) Amsterdã (1) 
Frankfurt (1) Zurique (1) 
Milão (1) Florença (1) ....... 230 230
Desc. Venda Antecipada... 92 105

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 23 Set 19
Jun 20 Out 10
Jul 11
l Média temporada l Alta temporada

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviço de 

carregadores incluso.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Paris, Amsterdã, Milão, 

Veneza, Florença, Roma, Barcelona, Madri e Toledo.
•  Cruzeiro ao longo do Reno.
•  Taxas de Estadia Turística em  Milão, Veneza, 

Florença, Roma e Barcelona.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

SÉRIE CLÁSSICA

NICE

ZARAGOZA
BARCELONA

VENEZA

FRANkFURT
PARIS

 FLORENÇA

ROMA

TOLEDO

ZURIqUE
MILÃO

AMSTERDÃBRUGES

MADRI

Cidades de início de circuito. Cidades de fim do circuito.

105$
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se descortina uma vista panorâmica maravilhosa 
sobre os Alpes suíços e sua neve eterna. Retorno 
a Zurique. 

10º Dia (Segunda): ZURIQUE – LUGANO – LAGO DI 
COMO – MILÃO 
Café da manhã e saída por um caminho de belas 
paisagens. Atravessando o túnel de São Gotardo, 
chegaremos a Lugano, bonita cidade suíça situada 
às margens do lago de mesmo nome. Tempo livre 
para apreciar a bela vista do lago. Continuação de 
nossa viagem para cruzar a fronteira italiana e 
chegar a outro maravilhoso local, o Lago di Como, 
de origem glacial, rodeado pelos Alpes italianos. 
Com seus 416 m de profundidade, é um dos lagos 
mais profundos da Europa, e acredita-se que seja 
possivelmente o pano de fundo do quadro da “Mona 
Lisa”. Tempo livre para almoço. Continuaremos 
nossa viagem para chegar a Milão, atualmente 
uma das cidades mais modernas e ricas da União 
Europeia. Alojamento. 

11º Dia (Terça): MILÃO – VERONA – VENEZA
Café da manhã e visita panorâmica com guia 
local, durante a qual poderemos visitar sua 
magnífica Catedral Gótica, o “Duomo”, uma das 
maiores e mais belas do mundo, símbolo da 
cidade. Continuação para a bela cidade de Verona, 
mundialmente conhecida pela história de amor 
de Romeu e Julieta. Tempo livre para conhecê-
la. Continuação de nossa viagem até Veneza. 
Alojamento. 
 
12º Dia (Quarta): VENEZA – PÁDUA – FLORENÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé com guia 
local nesta cidade singular, que nos levará ao 
impressionante espaço monumental da Praça São 
Marcos que há séculos é o símbolo histórico desta 
cidade encantadora e única no mundo. Napoleão 
Bonaparte a definiu como o “Salão mais belo 
da Europa”. Veremos também, entre outros, a 
famosa Ponte dos Suspiros, um dos locais mais 
emblemáticos e românticos de Veneza. No final 
da visita faremos uma parada numa fábrica de 
cristal, onde poderemos admirar como é feito 
o famoso cristal veneziano. Tempo livre para o 
almoço e possibilidade de realizar uma excursão 
opcional de gôndola. A seguir, saída para Pádua, 
onde faremos uma breve parada para visitar a 
igreja de Santo Antônio e prosseguiremos nossa 
viagem para Florença, capital da Toscana e berço 
do Renascimento. Alojamento. 

13º Dia (Quinta): FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica 
com guia local que nos apresentará a cidade da 
Arte. Passearemos por suas ruas e praças, como 

a de Santa Croce, Signoria, República, o famoso 
Ponte Vecchio e a Catedral de Santa Maria del 
Fiore, com seu batistério e a importante Porta do 
Paraíso. Tarde livre para continuar descobrindo 
esta fantástica cidade. À noite, você poderá 
participar opcionalmente de um jantar com música 
e dança: “Noitada Florentina”. 

14º Dia (Sexta): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem 
efetuando uma breve pausa em Assis para visitar 
a Basílica de São Francisco. Chegada a Roma. 
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita 
opcional “Roma Barroca”, na qual você poderá 
descobrir as fontes e praças mais importantes da 
cidade.

15º Dia (Sábado): ROMA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a visita panorâmica com guia local pelos 
lugares de maior interesse da “Cidade Eterna”. 
Finalizaremos a visita na Praça São Pedro. Tempo 
livre e, em seguida, possibilidade de visitar 
opcionalmente os Museus Vaticanos, a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro, incluindo o 
túmulo do Papa João Paulo II.

16º Dia (Domingo): ROMA (Nápoles, Pompeia e Capri)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá assistir, sempre que possível, à 
Bendição Papal ou fazer uma das visitas opcionais 
mais interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e 
Pompeia”, uma excursão de dia completo com 
almoço incluso para conhecer Pompeia, esplêndida 
e mitológica cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto 
de Nápoles para embarcar rumo à ilha de Capri, 
conhecida como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, 
visitando a famosa Gruta Branca (sempre que 
houver condições meteorológicas). Na hora 
prevista, retorno ao hotel de Roma.

17º Dia (Segunda): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM, para os partici-
pantes com circuito terminando em ROMA.
Para os demais participantes, café da manhã e 
saída para Pisa. Parada para contemplar o belo 
complexo monumental formado pela Catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
pela Riviera Italiana até chegar a Nice, capital 
da Riviera Francesa. Alojamento. Sugerimos 
participar de uma excursão opcional ao Principado 
de Mônaco, berço da família Grimaldi; Monte Carlo, 
onde percorreremos uma parte do circuito do 
Grande Prêmio de F1, e tempo livre para conhecer 
o famoso cassino (entrada não inclusa). Retorno ao 
hotel de Nice.

18º Dia (Terça): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico 
pela cidade para continuar nossa viagem até a 
fronteira espanhola através da Provença. Chegada 
à cosmopolita Barcelona. Alojamento. Sugerimos 
aproveitar as diversas opções noturnas que a 
cidade oferece. 

19º Dia (Quarta): BARCELONA – ZARAGOZA – 
MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local a esta magnífica cidade, 
que tem sido palco de vários eventos mundiais que 
contribuiram para configurá-la e dar a projeção 
internacional que hoje ela desfruta. Percorreremos 
os lugares mais típicos e originais. Faremos uma 
pausa para fotos na Sagrada Família, obra-prima 
de Gaudí. Subiremos também a Montanha Montjuic, 
sede protagonista da Exposição Internacional de 
1929 e também dos Jogos Olímpicos de Verão 
de 1992. Ao finalizar a panorâmica, saída para 
Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, padroeira da hispanidade 
e percorrer seu centro antigo. Na parte da tarde, 
continuação para Madri. Alojamento.

20º Dia: (Quinta): MADRI – TOLEDO – MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da 
manhã, visita panorâmica com guia local que nos 
permitirá conhecer um pouco sobre a história, 
os monumentos e os contrastes que a capital 
da Espanha oferece, percorrendo seus lugares 
mais importantes, começando pela Velha Madri, 
com sua típica atmosfera, até a Nova Madri, com 
seus modernos edifícios, passando pelo Estádio 
Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo da 
cidade, e pela Gran Via, para terminar na régia 
Plaza de Oriente. À tarde excursão com guia 
local à monumental cidade de Toledo, Patrimônio 
da Humanidade desde 1987, conhecida como a 
“Cidade Imperial” por ter sido a sede principal 
da corte de Carlos I e também como a “Cidade 
das Três Culturas” por ter sido habitada durante 
séculos por cristãos, judeus e muçulmanos. 
Retorno a Madri.

21º Dia (Sexta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para 
desfrutar das diversas atividades que esta 
cosmopolita cidade oferece: compras, shows, 
museus, excursões opcionais nas redondezas, etc.

22º Dia (Sábado): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os partici-
pantes com circuito terminando em MADRI.
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8 capitais europeias  (Cód. 486MV-15)

10 capitais europeias  (Cód. 486MP-15)

1º Dia (Sábado): AMÉRICA – MADRI
Saída de seu país de origem com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Durante este dia, membros de 
nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre 
as atividades que você poderá realizar durante sua 
estadia em Madri. Alojamento.

3º Dia (Segunda): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, começando 
pela Velha Madri, com sua típica atmosfera, até a Nova 
Madri, com seus modernos edifícios, passando pelo 
Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo 
da cidade, e pela Gran Via, para terminar na régia 
Plaza de Oriente. À tarde, sugerimos que você faça uma 
excursão opcional à imperial cidade de Toledo.

4º Dia (Terça): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta 
cidade castelhana para admirar sua Catedral 
Gótica, declarada “Patrimônio da Humanidade” pela 
UNESCO. Posteriormente, continuação da viagem 
através do País Basco até a fronteira francesa para 
chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia. Alojamento.

5º Dia (Quarta): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
AMBOISE – ROUEN
Café da manhã e saída para atravessar o Vale do 
Loire, região conhecida como o “Jardim da França”. 
Chegaremos a Amboise, onde visitaremos seu 
magnífico castelo, classificado como Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, que além ter sido 
a residência predileta de muitos reis da França, 
também abriga o túmulo de Leonardo da Vinci. 
Continuação para Rouen, batizada por Victor Hugo 
como “A Cidade dos Cem Campanários”, também 
conhecida como a “Atenas do Gótico” por suas 
muitas e importantes construções religiosas e civis 
de estilo gótico. Nesta cidade foi julgada e queimada 
a heroína francesa, santa Joana d’Arc. Alojamento.

6º Dia (Quinta): ROUEN – CALAIS – FERRY – DOVER 
– LONDRES
Café da manhã e saída para Calais para embarcar no 
ferry que, num agradável passeio, nos levará a Dover, 
em território inglês. Desembarque e continuação de 
nossa viagem para chegar a Londres. Alojamento. 
Possibilidade de fazer uma excursão opcional a 
Londres, à City e visita a um típico “English Pub”. 

7º Dia (Sexta): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local à capital do Reino 
Unido. Com mais de 2 mil anos de história, sua 
popularidade pode ser atribuída à riqueza de sua 
cultura e à presença de inúmeros edifícios históricos, 
museus e monumentos importantes. Passaremos 
pelos lugares mais representativos, como as Casas 
do Parlamento e o Big Ben, a Abadia de Westminster, 
Praça de Trafalgar, Palácio de Buckingham, Royal 

Albert Hall, Picadilly Circus e bairro de Knightsbridge. 
Tarde livre para continuar desfrutando de uma das 
capitais mais animadas do mundo ou aproveitar para 
garimpar achados e fazer ótimas compras.

8º Dia (Sábado): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
poderemos fazer uma excursão opcional a Oxford 
e Windsor. Oxford é a cidade universitária mais 
famosa do mundo. Nesta bela cidade, conheceremos 
o interior de uma de suas prestigiosas faculdades. 
A seguir, nos dirigiremos a Windsor atravessando 
o vale do Tâmisa, onde poderemos apreciar 
cidadezinhas típicas do interior da Inglaterra, como 
a adorável Henley-on-Thames, onde se celebra a 
famosa Regata Real. Chegada a Windsor, tempo livre 
e posteriormente, visita ao famoso Castelo (entrada 
inclusa), residência oficial da Família Real há vários 
séculos, o que faz dele o maior e mais antigo castelo 
habitado do mundo, guardião de 900 anos da história 
britânica. Na parte da tarde, retorno a Londres. 

9º Dia (Domingo): LONDRES – FOLKESTONE – 
EUROTÚNEL – CALAIS – PARIS
Café da manhã e saída para Folkestone pelo Eurotúnel, 
passando por debaixo do Canal da Mancha, e seguir 
viagem até Paris. Alojamento. À noite, você vai poder 
visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um 
bonito cruzeiro ao longo do Sena. 

10º Dia (Segunda): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, onde 
passaremos ao longo de seu marcos mais importantes, 
como a Place de la Concorde e a Bastilha - lugar 
simbólico da Revolução Francesa - seus bulevares, 
o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les Invalides, que 
abriga o túmulo de Napoleão, etc. Faremos uma parada 
para fotos na Torre Eiffel. Tarde livre para fazer uma 
visita opcional ao Museu do Louvre, um dos museus 
mais importantes do mundo e, à noite, assistir ao show 
do mundialmente famoso Moulin Rouge. 

11º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o 
qual você poderá fazer uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, 
não somente por sua impressionante arquitetura 
e seus belos jardins, mas também por ser um 
marco importante na história da França. Declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1979.

12º Dia (Quarta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua inteira 
disposição para continuar desfrutando desta cidade 
extraordinária.

13º Dia (Quinta): PARIS – CRUZEIRO AO LONGO DO 
RENO – FRANKFURT
Café da manhã e saída para a fronteira alemã até 
chegar a Boppard e realizar um maravilhoso cruzeiro 
ao longo do rio Reno durante o qual veremos o 
Rochedo Loreley e os diversos castelos e vinhedos 
“verticais” que se encontram nas encostas do Reno. 
Desembarque e continuação da viagem para chegar 
a Frankfurt, capital financeira da Alemanha e cidade 
natal de Goethe. Alojamento.
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HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 MADRI Catalonia Gran Vía HHHH

1 BORDEAUX Mercure Meriadeck HHHH ou 
similar

1 ROUEN Suite Novotel HHHH ou similar

3 LONDRES Thistle Euston HHHH

4 PARIS Kyriad Paris Ouest  
Puteaux HHHH ou similar

1 FRANKFURT Mercure Residenz HHHH

2 BERLIM Mercure City West HHHH

2 PRAGA Barceló HHHH

1 BUDAPESTE Leonardo HHH

2 VIENA Exe HHHH 

1 INNSBRUCK Alphotel HHHH

1 BERNA Kreuz HHH 

1 PARIS Suite Home Pantin HHHSup.

VIENA

bERNA

LUCERNA
bEAUNE

bRATISLAVA
bUDAPESTE

LONDRES

FRANkFURT
PRAGA

PARIS
VALE
DO LOIRE

bORDEAUX

bURGOS

bERLIM

ROUEN

MADRI

INNSbRUCk

Cidade de início fim de circuito. Cidades de fim do circuito.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviço de 

carregadores incluso.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Madri, Londres, 

Paris, Berlim, Praga, Budapeste e Viena.                                                                                                            
Entrada inclusa ao Castelo de Amboise e Cruzeiro ao 
longo do Reno.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Mai 16 Out 3
Jun 13
l Alta temporada

Início
Fim

Duração

MADRI
VIENA
21 dias

MADRI
PARIS
24 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Alta temporada.............. 3.370 3.750
Supl. quarto individual .. 1.420 1.600
Desc. Venda Antecipada... 101 112

8 CAPITAIS 10 CAPITAIS

112$
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14º Dia (Sexta): FRANKFURT – BERLIM 
Café da manhã e saída para a capital da Alemanha, 
Berlim, cidade que soube conciliar um passado ainda 
visível nos vestígios do período pós-guerra, com um 
presente cosmopolita e moderno, e se converteu 
num ponto de encontro das novas tendências 
artísticas europeias. Chegada e alojamento.

15º Dia (Sábado): BERLIM
Café da manhã e alojamento. Saída para fazer a visita 
panorâmica com guia local, para conhecer de perto sua 
história. Percorreremos os pontos mais importantes 
da capital alemã: Portão de Brandemburgo, o 
Parlamento Reichstag, o Checkpoint Charlie, a Coluna 
da Vitória, a Igreja Memorial Kaiser Wilhelm, os restos 
do Muro de Berlim, a rua “Debaixo das Tílias” (Unter 
den Linden) e a Catedral protestante (Berliner Dom). 
Tarde livre para continuar desfrutando desta histórica 
e, ao mesmo tempo, moderna cidade. 

16º Dia (Domingo): BERLIM – DRESDEN – PRAGA
Café da manhã e saída para Dresden, capital 
da Saxônia, bela cidade às margens do rio Elba, 
conhecida mundialmente como a cidade do barroco. 
Tempo livre para dar um passeio e admirar a igreja 
de Nossa Senhora, monumento mais representativo 
contra a guerra, de cuja cúpula se descortina 
uma incomparável vista panorâmica da cidade. 
Continuação rumo à fronteira checa para chegar à 
magnífica capital do país, Praga. Alojamento.

17º Dia (Segunda): PRAGA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã visita 
panorâmica a esta magnífica joia monumental, uma 
das cidades mais belas da Europa. Percorreremos 
suas ruas e monumentos mais interessantes, como o 
Teatro Nacional, a Praça Venceslau, a famosa Praça da 
Cidade Velha com seu relógio astronômico, a Igreja de 
Nossa Senhora de Týn e a Ponte Carlos, a mais famosa 
da cidade. Tarde livre para continuar explorando suas 
encantadoras ruas, fazer compras ou mesmo assistir a 
um autêntico e original Teatro Negro.

18º Dia (Terça): PRAGA – BRATISLAVA – BUDAPESTE
Café da manhã e saída para a Eslováquia para chegar 
à sua capital, Bratislava, às margens do rio Danúbio. 
Tempo livre para conhecer seu atrativo centro histórico 
e admirar seu famoso Castelo, situado numa colina, 
na parte mais alta da cidade, visível praticamente 
de qualquer ponto. Esta bonita cidade de pequenas 
dimensões é um deleite para os sentidos, rua após 
rua, sua história e sua grandeza são praticamente 
palpáveis. No horário combinado, continuação da 
viagem para chegar a Budapeste. À noite, teremos 
oportunidade de fazer, opcionalmente, um agradável 
passeio fluvial no Danúbio. Alojamento.

19º Dia (Quarta): BUDAPESTE – VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
a esta singular cidade, capital da Hungria, dividida 
em duas partes pelo rio Danúbio: Buda, antiga sede 
real e elegante zona residencial, localizada no alto 
de uma colina, onde se destacam o Palácio Real e o 
Bastião dos Pescadores; e Peste, que fica na planície 
e é o centro econômico e comercial da cidade, 
com seu grandioso Parlamento, a Praça dos Heróis 
e a elegante avenida Andrassy. Pontes enormes 
conectam ambos os lados. Caminharemos por suas 

ruas repletas de história para descobrir por que 
Budapeste é conhecida como a “Pérola do Danúbio”.
Tempo livre e, na hora marcada, saída para a Imperial 
Viena. Alojamento.

20º Dia: (Quinta): VIENA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica a esta 
histórica cidade, antiga capital do Império austro-
húngaro, imortalizada em belas valsas de Strauss. 
Percorreremos sua avenida mais espetacular, em 
forma de anel, onde belos palácios se sucedem, um 
após o outro, destacando-se a Ópera, a Prefeitura, o 
Palácio Real de Inverno, chamado Hofburg, e a Igreja 
Votiva. Cruzando o Danúbio, chegaremos à Sede 
das Nações Unidas, passaremos pelo Prater, com a 
famosa roda-gigante, pela espetacular Karlsplatz, 
com a Igreja de São Carlos Borromeu, pela 
Musikverein, sede da Filarmônica de Viena, em cuja 
sala dourada (Goldener Saal) é celebrado, a cada 
novo ano, o famoso concerto, sem esquecer o vasto e 
florido parque onde se encontra o Palácio Belvedere. 
A seguir, possibilidade de visitar, opcionalmente, o 
interior e os jardins do magnífico Palácio de Verão 
Schönbrunn e a Ópera de Viena. Tarde livre.

21º Dia (Sexta): VIENA – SALZBURGO – INNSBRUCK
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em VIENA.
Para os demais participantes, café da manhã e 
saída para Salzburgo. Tempo livre para passear 
nesta bela cidade, berço de Mozart e Patrimônio 
da Humanidade, detentora de um centro histórico 
dos mais preservados. Continuação para Innsbruck, 
capital do Tirol, coração dos Alpes. Alojamento.

22º Dia (Sábado): INNSBRUCK – VADUZ – LUCERNA 
– BERNA
Café da manhã. Saída para o pequeno principado 
de Liechtenstein. Parada em sua capital, Vaduz, 
às margens do rio Reno, rodeada de montanhas e 
coroada pelo magnífico castelo, residência oficial do 
Príncipe. Continuação para Lucerna, cidade localizada 
às margens do Lago dos 4 Cantões; tempo livre para 
visitá-la e admirar seu monumento mais famoso: 
Kapellbrücke, a ponte de madeira mais antiga da 
Europa e a segunda mais extensa (204,70 m), que 
atravessa o rio Reuss e conecta a cidade antiga e a 
cidade nova. Na hora marcada, continuação da viagem 
até Berna, a capital do país, belíssima cidade situada 
num meandro do rio Aar, Patrimônio da UNESCO 
desde 1983 por sua arquitetura medieval preservada 
através dos séculos. Alojamento.

23º Dia (Domingo): BERNA – BEAUNE – PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa 
para chegar a Beaune, capital da região vinícola 
de Borgonha. Tempo livre para percorrer suas 
belas ruas de pedras e admirar seu excepcional 
patrimônio, como a Basílica de Notre Dame, o 
Museu do Vinho e o Hôtel-Dieu, famoso hospital de 
caridade convertido em museu. Continuação para 
Paris. Alojamento.

24º Dia (Segunda): PARIS
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em PARIS.
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7 capitais europeias  (Cód. 486LV-15)

9 capitais europeias  (Cód. 486LP-15)

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

1º Dia (Quarta): AMÉRICA – LONDRES Saída de 

seu país de origem com destino a Londres. Noite 

a bordo.

2º Dia (Quinta): LONDRES Chegada ao aeroporto 

de Londres. Assistência e traslado ao hotel. 

Alojamento.

3º Dia (Sexta): LONDRES
4º Dia (Sábado): LONDRES
5º Dia (Domingo): LONDRES – FOLKESTONE – 
EUROTÚNEL – CALAIS – PARIS
6º Dia (Segunda): PARIS
7º Dia (Terça): PARIS
8º Dia (Quarta): PARIS
9º Dia (Quinta): PARIS – CRUZEIRO AO LONGO DO 
RENO – FRANKFURT
10º Dia (Sexta): FRANKFURT – BERLIM
11º Dia (Sábado): BERLIM
12º Dia (Domingo): BERLIM – DRESDEN – PRAGA
13º Dia (Segunda): PRAGA
14º Dia (Terça): PRAGA – BRATISLAVA – 
BUDAPESTE
15º Dia (Quarta): BUDAPESTE – VIENA
16º Dia (Quinta): VIENA
17º Dia (Sexta): VIENA – SALZBURGO – 
INNSBRUCK
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os partici-

pantes com circuito terminando em VIENA.

18º Dia (Sábado): INNSBRUCK – VADUZ – 
LUCERNA – BERNA
19º Dia (Domingo): BERNA – BEAUNE – PARIS
20º Dia: (Segunda): PARIS
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os partici-

pantes com circuito terminando em PARIS.

Início
Fim

Duração

loNDRES
VIENA
17 dias

loNDRES
PARIS
20 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Alta temporada.............. 2.550 3.180
Supl. quarto individual .. 1.140 1.320
Desconto Venda Antecipada... 76 95

7 CAPITAIS 9 CAPITAIS

O PREÇO INCLUI
•  Os serviços detalhados no circuito 

8 E 10 CAPITAIS (página anterior)

Cidades de início e/ou fim do circuito.

VIENA

bERNALUCERNAbEAUNE
bRATISLAVA

bUDAPESTE

LONDRES

FRANkFURT
PRAGA

PARIS

bERLIM

INNSbRUCk

DATAS DE SAÍDA DA ÁMERICA
Mai 20 Out 7
Jun 17

l Alta temporada
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maravilhas da europa central  (Cód. 708FF-15)

1º Dia (Quarta): AMÉRICA – FRANKFURT
Saída de seu país de origem com destino a Frankfurt. 
Noite a bordo.

2º Dia (Quinta): FRANKFURT
Chegada ao aeroporto de Frankfurt. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento.

3º Dia (Sexta): FRANKFURT – BERLIM
Café da manhã e saída para a capital da Alemanha, 
Berlim, cidade que soube conciliar um passado ainda 
visível nos vestígios do período pós-guerra, com um 
presente cosmopolita e moderno, e se converteu 
num ponto de encontro das novas tendências artísti-
cas europeias. Chegada e alojamento.

4º Dia (Sábado): BERLIM
Café da manhã e alojamento. Saída para fazer a visita 
panorâmica com guia local, para conhecer de perto 
sua história. Percorreremos os pontos mais impor-
tantes da capital alemã: Portão de Brandemburgo, o 
Parlamento Reichstag, o Checkpoint Charlie, a Colu-
na da Vitória, a Igreja Memorial Kaiser Wilhelm, os 
restos do Muro de Berlim, a rua “Debaixo das Tílias” 
(Unter den Linden) e a Catedral protestante (Berliner 
Dom). Tarde livre para continuar desfrutando desta 
histórica e, ao mesmo tempo, moderna cidade. 

5º Dia (Domingo): BERLIM – POZNAN – VARSÓVIA
Café da manhã e saída para Varsóvia. Durante o 
percurso, faremos uma parada na bonita cidade 
de Poznan, com sua espetacular Praça Principal e 
seu majestoso prédio da Prefeitura. Foi reconhecida 
como berço da Nação Polonesa, tendo sido a capital 
do Estado e residência dos monarcas. Continuação 
da viagem para Varsóvia, capital da Polônia, cujo 
centro antigo foi declarado Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO. Alojamento.

6º Dia (Segunda): VARSÓVIA – CZESTOCHOWA – 
CRACÓVIA
Café da manhã e visita panorâmica para conhecer a 
cidade antiga, com a praça do Castelo, a catedral de 
São João Batista, a igreja de Santa Ana, a praça do 
antigo mercado, a Torre Barbacana, a casa de Marie 
Curie, a praça do Gueto judeu e o velho Passeio Real 
com todos os seus monumentos históricos. A seguir, 
saída para Czestochowa, capital religiosa da Polônia 
e destino de peregrinação, mundialmente conhecida 
graças ao mosteiro Jasna Gorà, que se eleva no alto 
de uma colina, cercado por muralhas e que abriga 
a capela da Natividade de Maria com a imagem da 
“Virgem Negra”. Diz a tradição que o quadro foi 
pintando por São Lucas sobre a mesa da Sagrada 
Família. Ao finalizar a visita ao interior do convento, 
seguiremos nossa viagem até chegar, finalmente, a 

Cracóvia, antiga capital da Polônia e Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Alojamento.

7º Dia (Terça): CRACÓVIA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
faremos a visita a uma das mais belas cidades do 
mundo. Esta cidade fascinante é um colosso da arte 
e da arquitetura, assim como o complexo arquitetô-
nico da colina de Wawel, que foi a residência dos reis 
da Polônia durante séculos, a Igreja de Santa Maria, 
e o centro antigo, onde se encontra uma das maiores 
praças medievais da Europa, rodeada de edifícios 
históricos. Visitaremos também o interior dos Fran-
ciscanos, onde Karol Wojtyla oficiou antes de ser 
eleito Papa João Paulo II. Tarde livre durante a qual 
você vai poder fazer, opcionalmente, uma excursão 
às famosas minas de sal de Wieliczka, monumento 
Patrimônio da Humanidade.

8º Dia (Quarta): CRACÓVIA – AUSCHWITZ – 
BRATISLAVA
Café da manhã e saída para Oświścim (em alemão 
Auschwitz), onde visitaremos o mais famoso campo 
de concentração, construído no início da 2ª Guerra 
Mundial pela Alemanha nazista, um dos lugares 
mais simbólicos do Holocausto, declarado, por esta 
razão, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Continuação para a Eslováquia, até chegar a sua 
capital, Bratislava. Alojamento. Recomendamos que 
você dê um passeio e desfrute deste belo lugar, que 
possui o charme de uma cidade antiga e conta com 
uma excelente oferta de restaurantes sofisticados e 
tabernas tradicionais animadas com boa música, do 
jazz à ópera, tudo isso tendo o Danúbio, o rio mais 
importante da Europa Central, como pano de fundo.

9º Dia (Quinta): BRATISLAVA – VIENA
Café da manhã e breve passeio por esta bonita cida-
de de pequenas dimensões, mas que é um deleite 
para os sentidos; rua após rua, sua história e sua 
grandeza são praticamente palpáveis. A seguir, saída 
rumo ao território austríaco para chegar à capital, 
Viena, situada na extensão dos Alpes. Chegada e alo-
jamento. Em seguida, faremos a visita panorâmica a 
esta bela e histórica cidade, antiga capital do Império 
austro-húngaro, imortalizada em belas valsas de 
Strauss. Percorreremos sua avenida mais espe-
tacular, em forma de anel, onde belos palácios se 
sucedem, um após o outro, destacando-se a Ópera, 
a Prefeitura, o Palácio Real de Inverno, chamado 
Hofburg, e a Igreja Votiva, etc. Cruzando o Danúbio, 
chegaremos à Sede das Nações Unidas, passaremos 
pelo Prater, com a famosa roda-gigante, etc., sem 
esquecer o vasto e florido parque onde se encontra o 
Palácio Belvedere. A seguir, possibilidade de visitar, 
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O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.                                                                                                                                         

Serviço de carregadores incluso em Frankfurt, 
Berlim, Varsóvia, Cracóvia, Bratislava e Viena

•  Visita com guia local em Berlim, Varsóvia, Cracóvia, 
Viena e Munique

•  Visita ao Mosteiro de Jasna Gorà
•  Visita ao Campo de Concentração de Auschwitz

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt Messe 
ou similar (Turístico) 

2 BERLIM Mercure City West 
(Turístico Sup.)

1 VARSÓVIA Mercure Warsaw Centrum
(Turístico Sup.)

2 CRACÓVIA Chopin (Turístico)

1 BRATISLAVA Mercure Bratislava
Centrum (Turístico Sup.)

1 VIENA Exe Viena (Turístico Sup.)

2 MUNIqUE Regent (Turístico Sup.)

1 FRIBURGO Intercity Freiburg (Turís-
tico)

1 HEIDELBERG NH Hirschberg (Turístico) 

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt Messe 
ou similar (Turístico)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Jun 10 24 Set 2 16 30
Jul 8

l Alta temporada

Cidade de início e fim do circuito.

FRANkFURT

HEIDELBERG

Início e fim
Duração

FRANKFURT
15 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Alta temporada................................. 1.970
Supl. quarto individual ..................... 750
Descuentos Venta Anticipada........... 59

BERLIM

BRATISLAVA
SALZBURGO

MUNIQUE

FRIBURGO

AUSCHWITZ

VIENA

CRACóVIA
CZESTOCHOWA

VARSóVIA
POZNAN

SÉRIE TURÍSTICA

59$
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opcionalmente, o interior e os jardins do magnífico 
Palácio de Verão Schönbrunn e a Ópera de Viena.

10º Dia (Sexta): VIENA – SALZBURGO – MUNIQUE
Café da manhã e saída para a bela cidade de 
Salzburgo, terra natal de Mozart e Patrimônio da 
Humanidade. Tempo livre para explorar seu maravi-
lhoso centro histórico, uma joia do barroco europeu 
salpicado de belos monumentos e recantos típicos, 
com suas fontes, estátuas e seu famoso rio Salza-
ch, que além de dividir a cidade em duas em sua 
passagem por Salzburgo, parece transformá-la em 
cenário de filme, compondo uma bela imagem em 
meio à paisagem verde e montanhosa. Continuação 
para Munique, capital da Baviera, ao norte dos Alpes 
bávaros, considerada, após a Segunda Guerra Mun-
dial, como a “cidade secreta da Alemanha”. Chegada 
e alojamento.

11º Dia (Sábado): MUNIQUE 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
faremos a visita panorâmica a esta maravilhosa cida-
de, com grande oferta de cultura e antigas tradições, 
conhecida por suas lojas elegantes, suas cervejarias 
e animadas festas, como a mundialmente famosa 
“Oktoberfest”. Percorreremos seu centro antigo, 
onde poderemos contemplar uma série de belos 
edifícios de estilo barroco e rococó, passando pela 
Karlsplatz e Karlstor (Portão de Carlos), que serviu 
de porta de entrada da cidade amuralhada. Continu-
aremos ao longo da área comercial e de pedestres 
até a Praça Maria (Marienplatz), presidida pelo novo 
prédio da Prefeitura com seu famoso carrilhão e a 
Catedral de Nossa Senhora, um dos ícones da cidade 
com duas torres de 99 metros de altura. Tarde livre 
para fazer compras e curtir o excelente ambiente de 
alguma de suas famosas cervejarias.

12º Dia (Domingo): MUNIQUE – FLORESTA NEGRA
Café da manhã e saída para a bela região da Flores-
ta Negra, assim chamada em virtude da densidade 
de seus bosques, que possui charmosos vilarejos 
e preciosas cidades, além de uma bela paisagem 
de montanhas cobertas de florestas e prados, sem 
esquecer seus famosos e simpáticos relógios cuco. 
Passando através dela, chegaremos a Lindau, cuja 
parte mais antiga está situada em uma ilha na 
costa noroeste do Lago Constança, fronteira entre 
a Alemanha, a Áustria e a Suíça; um local de beleza 
incomparável. Continuaremos até Meersburg, rode-
ada de vinhedos, à beira do lago, muito visitada por 
seu caráter medieval. Continuaremos para Fribur-
go (Freiburg im Breisgau), uma das cidades mais 
emblemáticas da Floresta Negra alemã, famosa por 
seu bom nível de vida, seus vestígios medievais e, 
especialmente, pelas belas paisagens. Alojamento.

13º Dia (Segunda): FLORESTA NEGRA – HEIDELBERG
Café da manhã e saída para visitar o centro antigo de 
Friburgo, um dos mais belos da Alemanha, ladeado 
pelos típicos “canais” ou riachos que correm ao longo 
das calçadas, local que serviu de inspiração para o 
cenário do famoso conto de Andersen, O Soldadinho 
de Chumbo. Ao longo de nosso agradável passeio, 
entraremos em contato com sua história, cultura e a 
deliciosa atmosfera desta animada cidade. Prosse-
guiremos nossa viagem para continuar desfrutando 
desta maravilhosa região passando através do vale 
do rio Kinzig, um dos mais belos lugares do centro da 
Floresta Negra, para chegar à preciosa Gengenbach. 
Escolhida como cenário de vários filmes, esta cidade, 
que parece saída de um conto de fadas, serviu de inspi-
ração a diversos pintores e escritores. Tempo livre para 
caminhar por suas ruelas e admirar toda a sua beleza. 
À tarde, continuaremos nossa viagem para chegar a 
Heidelberg, bela cidade universitária e berço da cultura 
alemã, cantada por todos os poetas românticos ale-

mães. Localizada no vale do rio Neckar, um afluente 
do Reno, um lugar romântico e encantador. Alojamento

14º Dia (Terça): HEIDELBERG – FRANKFURT
Café da manhã e passeio a pé em seu célebre centro 
histórico, onde, bem no alto de suas estreitas ruelas, 
erguem-se, majestosos, os escombros do Castelo 
de Heidelberg, local que serviu de residência aos 
príncipes-eleitores do Palatinado, sendo a ruína mais 
famosa da Alemanha, além da Universidade, que 
possui a biblioteca mais antiga da Alemanha. Segui-
remos para Frankfurt. Alojamento e tarde livre para 
explorar esta cidade, terra natal de Goethe e capital 
financeira da Alemanha, também chamada de “Frank-
furter Skyline”, em virtude da grande concentração 
de majestosos arranha-céus no centro da cidade, que 
estão entre os edifícios mais altos da Europa. 

15º Dia (Quarta): FRANKFURT
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.
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maravilhas da europa central (londres-frankfurt)  (Cód. 708LF-15) maravilhas da europa central             (madri-frankfurt)   (Cód. 708MF-15)

1º Dia (Sexta): AMÉRICA – MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Sábado): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Durante este dia, membros de 
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1º Dia (Quarta): AMÉRICA – LONDRES
Saída de seu país de origem com destino a Londres. 
Noite a bordo.

2º Dia (Quinta): LONDRES
Chegada ao aeroporto de Londres. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento. Possibilidade de fazer 
uma excursão opcional a Londres, à City e visita a um 
típico “English Pub”.

3º Dia (Sexta): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita panorâ-
mica com guia local à capital do Reino Unido. Passare-
mos pelos lugares mais representativos, como as Casas 
do Parlamento e o Big Ben, a Abadia de Westminster, 
Praça de Trafalgar, Palácio de Buckingham, Royal Albert 
Hall, Picadilly Circus e bairro de Knightsbridge. Tarde 
livre para continuar desfrutando de uma das capitais 
mais animadas do mundo ou aproveitar para garimpar 
achados e fazer ótimas compras. 

4º Dia (Sábado): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
poderemos fazer uma excursão opcional a Oxford e 
Windsor. Oxford é a cidade universitária mais famosa 
do mundo. A seguir, nos dirigiremos a Windsor atra-
vessando o vale do Tâmisa, onde poderemos apreciar 
cidadezinhas típicas do interior da Inglaterra, como 
a adorável Henley-on-Thames, onde se celebra a 
famosa Regata Real. Chegada a Windsor, tempo livre 
e posteriormente, visita ao famoso Castelo (entrada 
inclusa), residência oficial da Família Real há vários 
séculos, o que faz dele o maior e mais antigo castelo 
habitado do mundo, guardião de 900 anos da história 
britânica. Na parte da tarde, retorno a Londres. 

5º Dia (Domingo): LONDRES – FOLKESTONE – 
EUROTÚNEL – CALAIS – PARIS 
Café da manhã e saída para Folkestone para passar por 
debaixo do Canal da Mancha pelo Eurotúnel e continuar 
a viagem até Paris. Alojamento. À noite, você pode fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um bonito cruzeiro 
ao longo do Sena. 

6º Dia (Segunda): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a 
Bastilha - lugar simbólico da Revolução Francesa 
- seus bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, 
Les Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, 
etc. Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. 
Tarde livre para realizar uma excursão opcional ao 
Museu do Louvre, e assistir a um show noturno no 
mundialmente famoso Moulin Rouge.

7º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
você poderá realizar uma excursão ao magnífico 
Palácio de Versalhes, residência do Rei Sol e um dos 
palácios mais conhecidos mundialmente. 

8º Dia (Quarta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar 
passeando e descobrindo maravilhosos pormenores. 
Sugerimos uma visita opcional à Ópera de Paris, um 
dos edifícios mais belos e representativos da cidade 
e subir a famosa colina de Montmartre, também 
conhecida como “Bairro dos Pintores”, o mais típico 
e boêmio da cidade de onde você vai desfrutar das 
espetaculares vistas da cidade.

9º Dia (Quinta): PARIS – CRUZEIRO PELO RENO – 
FRANKFURT
Café da manhã e saída para a fronteira alemã para che-
gar a Boppard e realizar um maravilhoso cruzeiro ao 
longo do Reno durante o qual veremos o Rochedo Lore-
ley e os diversos castelos e vinhedos “verticais” que 
se encontram nas encostas do Reno. Desembarque e 
continuação da viagem para chegar a Frankfurt, capital 
financeira da Alemanha e cidade natal de Goethe.

10º Dia (Frankfurt – Berlim) ao 22º (Frankfurt): Mesmo 
itinerário do circuito MARAVILHAS DA EUROPA 
CENTRAL, página 120.

SÉRIE TURÍSTICA

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 LONDRES Royal National (Turístico)

4 PARIS Kyriad Porte D´Ivry (Turís-
tico)

1 FRANKFURT Mercure Residenz
(Turístico Sup.)

2 BERLIM Mercure City West
(Turístico Sup.)

1 VARSÓVIA
Mercure Warzawa Centrum 
(Turístico Sup.)

2 CRACÓVIA Chopin (Turístico)

1 BRATISLAVA Mercure Bratislava Centrum 
(Turístico Sup.)

1 VIENA Exe Viena (Turístico Sup.)

2 MUNIqUE Regent (Turístico Sup.)

1 FRIBURGO Intercity Freiburg (Turístico)

1 HEIDELBERG NH Hirschberg (Turístico)

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt Messe 
ou similar (Turístico) 

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 MADRI Florida Norte (Turístico)

1 BORDEAUX Alton (Turístico)

2 PARIS Kyriad Est St. Maurice ou 
similar (Turístico)

1 FRANKFURT Mercure Residenz
(Turístico Sup.) 

2 BERLIM Mercure City West
(Turístico Sup.)

1 VARSÓVIA Mercure Warsaw Centrum
(Turístico Sup.) 

2 CRACÓVIA Chopin (Turístico)

1 BRATISLAVA Mercure Bratislava Centrum 
(Turístico Sup.)

1 VIENA Exe Viena (Turístico Sup.)

2 MUNIqUE Regent (Turístico Sup.)

1 FRIBURGO Intercity Freiburg (Turís-
tico)

1 HEIDELBERG NH Hirschberg (Turístico)

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt Messe
ou similar (Turístico) 

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Jun 3 17 Ago 26
Jul 1 Set 9 23

l Alta temporada

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Jun 5 19 Ago 28
Jul 3 Set 11 25

l Alta temporada

Início
Fim

Duração

londres
FrAnKFUrT

22 dias
Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Alta temporada................................. 2.750
Supl. quarto individual ..................... 1.240
Desconto Venda Antecipada............. 82

Início
Fim

Duração

mAdri
FrAnKFUrT

20 dias
Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Alta temporada................................. 2.530
Supl. quarto individual ..................... 1.030
Desconto Venda Antecipada............. 75

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.                                                                                                                           

Serviço de carregadores incluso em Frankfurt, 
Berlim, Varsóvia, Cracóvia, Bratislava e Viena

•  Visita com guia local em  Londres, Paris, Berlim, 
Varsóvia, Cracóvia, Viena, Munique.

•  Travessia do Canal da Mancha Folkestone-Calais pelo 
Eurotúnel.

•  Cruzeiro ao longo do Reno.
•  Visita ao Mosteiro de Jasna Gorà.
•  Visita ao Campo de Concentração de Auschwitz.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.                                                                                                                           

Serviço de carregadores incluso em Frankfurt, 
Berlim, Varsóvia, Cracóvia, Bratislava e Viena

•  Visita com guia local em Madri, Paris, Berlim, 
Varsóvia, Cracóvia, Viena, Munique.

•  Cruzeiro ao longo do Reno
•  Visita ao Mosteiro de Jasna Gorà
•  Visita ao Campo de Concentração de Auschwitz.

FRANkFURT

LONDRES

HEIDELBERG
PARIS

BERLIM

BRATISLAVA
SALZBURGO

MUNIQUE

FRIBURGO

AUSCHWITZ

VIENA

CRACóVIA
CZESTOCHOWA

VARSóVIA
POZNAN

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

FRANkFURT

MADRI

HEIDELBERG
PARIS

BORDEAUX

BURGOS

BLOIS
FRIBURGO

Cidade de início do circuito.

82$ 75$
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maravilhas da europa central             (madri-frankfurt)   (Cód. 708MF-15) maravilhas da europa central (paris-frankfurt)  (Cód. 708PF-15)

1º Dia (Domingo): AMÉRICA – PARIS
Saída de seu país de origem com destino a Paris. 
Noite a bordo.

2º Dia (Segunda): PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e trasla-
do ao hotel. À noite, você vai poder visitar opcional-
mente “Paris Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro 
ao longo do Sena. Alojamento.

3º Dia (Terça): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a Basti-
lha - lugar simbólico da Revolução Francesa - seus 
bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les 
Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. 
Tarde livre para realizar uma excursão opcional ao 
magnífico Palácio de Versalhes, residência do Rei 
Sol, um dos palácios mais famosos do mundo, não 
somente por sua impressionante arquitetura e seus 
belos jardins, mas também por ser um marco impor-
tante na história da França. Declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO em 1979. À noite, você 
vai poder assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 

4º Dia (Quarta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar 
passeando e descobrindo maravilhosos pormenores. 
Sugerimos realizar uma visita opcional na parte da 
manhã ao Museu do Louvre, um dos museus mais 
importantes do mundo. Tempo livre e, a seguir, você 
pode admirar a Ópera de Paris, um dos edifícios mais 
belos e representativos da cidade, onde se reunia 
a burguesia e a aristocracia parisiense; para pos-
teriormente subir a famosa colina de Montmartre, 
também conhecida como “Bairro dos Pintores”, o 
mais típico e boêmio da cidade, com suas ruas reple-
tas de artistas e acolhedores cafés onde é possível 
saborear a tradicional sopa de cebola e os famosos 
crepes, tendo como pano de fundo a bela Basílica do 
Sagrado Coração, situada no alto da colina e desfru-
tar das espetaculares vistas da cidade.

5º Dia (Quinta): PARIS – CRUZEIRO AO LONGO DO 
RENO – FRANKFURT
Café da manhã e saída para a fronteira alemã até 
chegar a Boppard e realizar um maravilhoso cru-
zeiro ao longo do rio Reno durante o qual veremos 
o Rochedo Loreley e os diversos castelos e vinhedos 
“verticais” que se encontram nas encostas do Reno. 
Desembarque e continuação da viagem para chegar 
a Frankfurt, capital financeira da Alemanha e cidade 
natal de Goethe. Alojamento.

6º Dia (Frankfurt - Berlim) ao 18º (Frankfurt): Mesmo 
itinerário do circuito MARAVILHAS DA EUROPA 
CENTRAL, página 120.
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nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre 
as atividades que você poderá realizar durante sua 
estadia em Madri. Alojamento. 

3º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monu-
mentos e os contrastes que a capital da Espanha 
oferece, percorrendo seus lugares mais importan-
tes, começando pela Velha Madri, com sua típica 
atmosfera, até a Nova Madri, com seus modernos 
edifícios, passando pelo Estádio Santiago Berna-
beu, Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, e pela 
Gran Via, para terminar na régia Plaza de Oriente. 
À tarde, sugerimos uma visita opcional à imperial 
cidade de Toledo.

4º Dia (Segunda): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta 
cidade castelhana para admirar sua Catedral 
Gótica, declarada “Patrimônio da Humanidade” pela 
UNESCO. Posteriormente, continuação da viagem 
através do País Basco até a fronteira francesa para 
chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia. Alojamento.

5º Dia (Terça): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
BLOIS – PARIS
Café da manhã e saída atravessando o Vale do 
Loire, região conhecida como o “Jardim da França”. 
Parada em Blois, onde haverá tempo livre para visitar 
opcionalmente um dos castelos mais famosos da 
região e continuação para Paris. Alojamento. À noite, 
você vai poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” 
e fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.

6º Dia (Quarta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a 
Bastilha - lugar simbólico da Revolução Francesa 
- seus bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, 
Les Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, um dos museus mais importantes do mundo 
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 

7º Dia (Quinta): PARIS – CRUZEIRO AO LONGO DO 
RENO – FRANKFURT
Café da manhã e saída para a fronteira alemã até 
chegar a Boppard e realizar um maravilhoso cru-
zeiro ao longo do rio Reno durante o qual veremos 
o Rochedo Loreley e os diversos castelos e vinhedos 
“verticais” que se encontram nas encostas do Reno. 
Desembarque e continuação da viagem para chegar 
a Frankfurt, capital financeira da Alemanha e cidade 
natal de Goethe. Alojamento.

8º Dia (Frankfurt - Berlim) ao 20º (Frankfurt): Mesmo 
itinerário do circuito MARAVILHAS DA EUROPA 
CENTRAL, página 120.

SÉRIE TURÍSTICA

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 PARIS Suite Home Pantin (Turís-
tico)

1 FRANKFURT Mercure Residenz
(Turisticao seup)

2 BERLIM Mercure City West
(Turístico Sup.)

1 VARSÓVIA Mercure Warsaw Centrum
(Turístico Sup.)

2 CRACÓVIA Chopin (Turístico)

1 BRATISLAVA Mercure Bratislava
Centrum (Turístico Sup.)

1 VIENA Exe Viena (Turístico Sup.)

2 MUNIqUE Regent (Turístico Sup.)

1 FRIBURGO Intercity Freiburg (Turístico)

1 HEIDELBERG NH Hirschberg (Turístico)

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt Messe 
ou similar (Turístico) 

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Jun 7 21 Ago 30
Jul 5 Set 13 27

l Alta temporada

Início
Fim

Duração

pAris
FrAnKFUrT

18 dias
Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Alta temporada................................. 2.360
Supl. quarto individual ..................... 990
Desconto Venda Antecipada............. 70

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.                                                                                                                                         

Serviço de carregadores incluso em Paris, Frankfurt, 
Berlim, Varsóvia, Cracóvia, Bratislava e Viena

•  Visita com guia local em Paris, Berlim, Varsóvia, 
Cracóvia, Viena, Munique.

•  Cruzeiro ao longo do Reno.
•  Visita ao Mosteiro de Jasna Gorà.
•  Visita ao Campo de Concentração de Auschwitz.

BERLIM

BRATISLAVA
SALZBURGO

MUNIQUE
AUSCHWITZ

VIENA
CRACóVIA

CZESTOCHOWA

VARSóVIA
POZNAN

Cidade de fim do circuito.

FRANkFURT

HEIDELBERG
PARIS

BERLIM

BRATISLAVA
SALZBURGO

MUNIQUE

FRIBURGO

AUSCHWITZ

VIENA

CRACóVIA
CZESTOCHOWA

VARSóVIA
POZNAN

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

70$
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europa central a fundo  (Cód. 15 dias: 709FP-15; 19 dias: 709FM-15)

1º Dia (Quarta): AMÉRICA – FRANKFURT
Saída de seu país de origem com destino a Frankfurt. 
Noite a bordo.

2º Dia (Quinta): FRANKFURT
Chegada ao aeroporto de Frankfurt. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento.

3º Dia (Sexta): FRANKFURT – BERLIM
Café da manhã e saída para a capital da Alemanha, 
Berlim, cidade que soube conciliar um passado ainda 
visível nos vestígios do período pós-guerra, com um 
presente cosmopolita e moderno, e se converteu num 
ponto de encontro das novas tendências artísticas 
europeias. Chegada e alojamento.

4º Dia (Sábado): BERLIM
Café da manhã e alojamento. Saída para fazer a visita 
panorâmica com guia local, para conhecer de perto sua 
história. Percorreremos os pontos mais importantes da 
capital alemã: Portão de Brandemburgo, o Parlamento 
Reichstag, o Checkpoint Charlie, a Coluna da Vitória, a 
Igreja Memorial Kaiser Wilhelm, os restos do Muro de 
Berlim, a rua “Debaixo das Tílias” (Unter den Linden) e 
a Catedral protestante (Berliner Dom). Tarde livre para 
continuar desfrutando desta histórica e, ao mesmo 
tempo, moderna cidade. 

5º Dia (Domingo): BERLIM – POZNAN – VARSÓVIA
Café da manhã e saída para Varsóvia. Durante o 
percurso, faremos uma parada na bonita cidade de 
Poznan, com sua espetacular Praça Principal e seu 
majestoso prédio da Prefeitura. Foi reconhecida como 
berço da Nação Polonesa, tendo sido a capital do 
Estado e residência dos monarcas. Continuação da 
viagem para Varsóvia, capital da Polônia, cujo centro 
antigo foi declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Alojamento.

6º Dia (Segunda): VARSÓVIA–CZESTOCHOWA–CRACÓVIA
Café da manhã e visita panorâmica para conhecer a 
cidade antiga, com a praça do Castelo, a catedral de São 
João Batista, a igreja de Santa Ana, a praça do antigo 
mercado, a Torre Barbacana, a casa de Marie Curie, a 
praça do Gueto judeu e o velho Passeio Real com todos 
os seus monumentos históricos. A seguir, saída para 
Czestochowa, capital religiosa da Polônia e destino 
de peregrinação, mundialmente conhecida graças ao 
mosteiro Jasna Gorà, que se eleva no alto de uma 
colina, cercado por muralhas e que abriga a capela da 
Natividade de Maria com a imagem da “Virgem Negra”. 
Diz a tradição que o quadro foi pintando por São Lucas 
sobre a mesa da Sagrada Família. Ao finalizar a visita 
ao interior do convento, seguiremos nossa viagem até 
chegar, finalmente, a Cracóvia, antiga capital da Polônia 
e Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Alojamento.

7º Dia (Terça): CRACÓVIA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
faremos a visita a uma das mais belas cidades do 
mundo. Esta cidade fascinante é um colosso da arte e 
da arquitetura, assim como o complexo arquitetônico da 
colina de Wawel, que foi a residência dos reis da Polônia 
durante séculos, a Igreja de Santa Maria, e o centro 
antigo, onde se encontra uma das maiores praças 
medievais da Europa, rodeada de edifícios históricos. 
Visitaremos também o interior dos Franciscanos, onde 
Karol Wojtyla oficiou antes de ser eleito Papa João 
Paulo II. Tarde livre durante a qual você vai poder fazer, 
opcionalmente, uma excursão às famosas minas de sal 
de Wieliczka, monumento Patrimônio da Humanidade.

8º Dia (Quarta): CRACÓVIA–AUSCHWITZ–BRATISLAVA
Café da manhã e saída para Oswiecim (em alemão 
Auschwitz), onde visitaremos o mais famoso campo 

de concentração, construído no início da 2ª Guerra 
Mundial pela Alemanha nazista, um dos lugares mais 
simbólicos do Holocausto, declarado, por esta razão, 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Continuação 
para a Eslováquia, até chegar a sua capital, Bratislava. 
Alojamento. Recomendamos que você dê um passeio 
e desfrute deste belo lugar, que possui o charme de 
uma cidade antiga e conta com uma excelente oferta 
de restaurantes sofisticados e tabernas tradicionais 
animadas com boa música, do jazz à ópera, tudo isso 
tendo o Danúbio, o rio mais importante da Europa 
Central, como pano de fundo.

9º Dia (Quinta): BRATISLAVA – VIENA
Café da manhã e breve passeio por esta bonita cidade 
de pequenas dimensões, mas que é um deleite para 
os sentidos; rua após rua, sua história e sua grandeza 
são praticamente palpáveis. A seguir, saída rumo 
ao território austríaco para chegar à capital, Viena, 
situada na extensão dos Alpes. Chegada e alojamento. 
Em seguida, faremos a visita panorâmica a esta bela 
e histórica cidade, antiga capital do Império austro-
húngaro, imortalizada em belas valsas de Strauss. 
Percorreremos sua avenida mais espetacular, em 
forma de anel, onde belos palácios se sucedem, um 
após o outro, destacando-se a Ópera, a Prefeitura, o 
Palácio Real de Inverno, chamado Hofburg, e a Igreja 
Votiva, etc. Cruzando o Danúbio, chegaremos à Sede 
das Nações Unidas, passaremos pelo Prater, com a 
famosa roda-gigante, etc., sem esquecer o vasto e 
florido parque onde se encontra o Palácio Belvedere. 
A seguir, possibilidade de visitar, opcionalmente, o 
interior e os jardins do magnífico Palácio de Verão 
Schönbrunn e a Ópera de Viena.

10º Dia (Sexta): VIENA – SALZBURGO – INNSBRUCK
Café da manhã e saída para Salzburgo. Tempo livre 
para passear nesta bela cidade, berço de Mozart 
e Patrimônio da Humanidade, detentora de um 
centro histórico dos mais preservados. Continuação 
para Innsbruck, capital do Tirol, coração dos Alpes. 
Alojamento.

11º Dia (Sábado): INNSBRUCK – VADUZ – LUCERNA 
– BERNA
Café da manhã. Saída para o pequeno principado 
de Liechtenstein. Parada em sua capital, Vaduz, 
às margens do rio Reno, rodeada de montanhas e 
coroada pelo magnífico castelo, residência oficial do 
Príncipe. Continuação para Lucerna, cidade localizada 
às margens do Lago dos 4 Cantões; tempo livre para 
visitá-la e admirar seu monumento mais famoso: 
Kapellbrücke, a ponte de madeira mais antiga da 
Europa e a segunda mais extensa (204,70 m), que 
atravessa o rio Reuss e conecta a cidade antiga e a 
cidade nova. Na hora marcada, continuação da viagem 
até Berna, a capital do país, belíssima cidade situada 
num meandro do rio Aar, Patrimônio da UNESCO 
desde 1983 por sua arquitetura medieval preservada 
através dos séculos. Alojamento.

12º Dia (Domingo): BERNA – BEAUNE – PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa 
para chegar a Beaune, capital da região vinícola de 
Borgonha. Tempo livre para percorrer suas belas 
ruas de pedras e admirar seu excepcional patrimônio, 
como a Basílica de Notre Dame, o Museu do Vinho e o 
Hôtel-Dieu, famoso hospital de caridade convertido em 
museu. Continuação para Paris. Alojamento.

13º Dia (Segunda): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua inteira 
disposição para desfrutar desta maravilhosa cidade. 
À noite, você vai poder visitar opcionalmente “Paris 
Iluminada” e fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.
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HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt Messe 
ou similar (Turístico) 

2 BERLIM Mercure City West
(Turístico Sup.) 

1 VARSÓVIA Mercure Warsaw Centrum
(Turístico Sup.)

2 CRACÓVIA Chopin (Turístico)

1 BRATISLAVA Mercure Bratislava
Centrum (Turístico Sup.)

1 VIENA Exe Viena (Turístico Sup.)

1 INNSBRUCK Alphotel (Turístico 
Sup.) 

1 BERNA Kreuz (Turístico)

3 PARIS Suite Home Pantin
(Turístico)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turís-
tico)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turístico)

2 MADRI Praga (Turístico)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Jun 10 24* Set 2 16 30
Jul 8
* Somente a versão Frankfurt-Paris é operativa.

l Alta temporada

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.                                                                                                                                          

Serviço de carregadores incluso em Frankfurt, 
Berlim, Varsóvia, Cracóvia, Bratislava, Viena, 
Innsbruck, Berna e Paris

•  Visita com guia local em Berlim, Varsóvia, Cracóvia, 
Viena, Paris, Barcelona, Madri.

•  Visita ao Mosteiro de Jasna Gorà.
•  Visita ao Campo de Concentração de Auschwitz.

Início
Fim

Duração

frankfurt
paris
15 dias

frankfurt
madri
19 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Alta temporada.............. 2.020 2.510
Supl. quarto individual .. 750 930
Desconto Venda Antecipada... 60 75

FRANkFURT

MADRI

PARIS

TOULOUSE

LIMOgES

bARCELONA
zARAgOzA

bEAUNE

bERLIM

bRATISLAVA
SALzbURgO

INNSbRUCk

VADUz

bERNA LUCERNA

AUSCHWITz

VIENA

CRACóVIA
CzESTOCHOWA

VARSóVIA
POzNAN

Cidade de início do circuito. Cidades de fim do circuito.

75$
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europa central a fundo com itália  (Cód. 16 dias: 710FR-15; 20 dias: 710FM-15)

13º Dia (Segunda): FLORENÇA – ASSIS – ROMA 
Café da manhã. Continuação da nossa viagem efetu-
ando uma breve pausa em Assis para visitar a Basí-
lica de São Francisco. Chegada a Roma. Alojamento. 
Possibilidade de realizar a visita opcional “Roma 
Barroca”, na qual você poderá descobrir as fontes e 
praças mais importantes da cidade

14º Dia (Terça): ROMA (Nápoles, Capri e Pompeia) 
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá ser 
aproveitado para fazer uma das visitas opcionais mais 
interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e Pompeia”, 
uma excursão de dia completo com almoço incluso 
para conhecer Pompeia, esplêndida e mitológica cida-
de romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio. 
Depois nos dirigiremos ao porto de Nápoles para 
embarcar rumo à ilha de Capri, conhecida como “A 
Pérola Azul” do Mediterrâneo, visitando a famosa Gruta 
Branca (sempre que houver condições meteorológi-
cas). Na hora prevista, retorno ao hotel de Roma.

15º Dia (Quarta): ROMA 
Café da manhã e alojamento. Durante este dia reali-
zaremos uma visita panorâmica com guia local pas-
sando pelos lugares de maior interesse da “Cidade 
Eterna”. Finalizaremos a visita na Praça São Pedro, 
onde assistiremos, sempre que possível, à Audiência 
Papal.  Tempo livre e, em seguida, possibilidade de 
visitar opcionalmente os Museus Vaticanos, a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro, incluindo o túmulo 
do Papa João Paulo II.

16º Dia (Quinta): ROMA – PISA – NICE 
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em ROMA.
Para os demais clientes, café da manhã e saída para 
Pisa. Parada na Praça dos Milagres para contemplar 
o belo complexo monumental formado pela Catedral, 
o Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Nice, capital da Riviera Francesa. Alojamento. 
Sugerimos desfrutar do ambiente cosmopolita desta 
cidade, ou ainda, participar de uma excursão opcional 
a Mônaco, Monte Carlo e seu famoso cassino. 

17º Dia (Sexta): NICE – BARCELONA 
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela cidade 
para continuar rumo à fronteira espanhola através da 
Provença. Chegada a Barcelona. Alojamento. Que tal 
desfrutar das diversas possibilidades noturnas que a 
cidade oferece? 

18º Dia (Sábado): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica 
com guia local a esta magnífica cidade, que tem sido 
palco de vários eventos mundiais que contribuiram 
para configurá-la e dar a projeção internacional que 
hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares mais 
típicos e originais. Faremos uma pausa para fotos na 
Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subiremos 
também a Montanha Montjuic, sede protagonista 
da Exposição Internacional de 1929 e também dos 
Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar a 
panorâmica, saída para Zaragoza. Tempo livre para 
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
da hispanidade e percorrer seu centro antigo. Na 
parte da tarde, continuação para Madri. Alojamento.

19º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, começando 
pela Velha Madri, com sua atmosfera típica, até a Nova 
Madri, com seus modernos edifícios, passando pelo 
Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo 
da cidade, e pela Gran Via, para terminar na régia Plaza 
de Oriente. Para a parte da tarde, sugerimos uma visita 
opcional à cidade imperial de Toledo. 

20º Dia: (Segunda): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em MADRI.

1º Dia AMÉRICA-FRANKFURT ao 10º VIENA-
SALZBURGO -INNSBRUCK: Mesmo itinerário do circuito 
EUROPA CENTRAL A FUNDO da página anterior. 

11º Dia (Sábado): INNSBRUCK – VERONA – VENEZA 
Café da manhã e saída para Verona. Prosseguiremos 
nossa viagem até chegar a Veneza. Alojamento. A 
seguir, realizaremos uma visita panorâmica a pé com 
guia local nesta cidade singular, que nos levará ao 
impressionante espaço monumental da Praça São 
Marcos que há séculos é o símbolo histórico desta 
cidade encantadora e única no mundo. No final da 
visita faremos uma parada numa fábrica de cristal, 
onde poderemos admirar como é feito o famoso cristal 
veneziano e, a seguir, possibilidade de realizar um 
passeio opcional de gôndola.

12º Dia (Domingo): VENEZA – FLORENÇA 
Café da manhã. Continuação de nosso itinerário para 
chegar a Florença, capital da Toscana e berço do 
Renascimento. Alojamento e saída para realizar a visi-
ta panorâmica com guia local que nos apresentará a 
cidade da Arte. Passearemos por suas ruas e praças, 
como a de Santa Croce, Signoria, República, o famoso 
Ponte Vecchio e a Catedral de Santa Maria del Fiore, 
com seu batistério e a importante Porta do Paraíso. 

14º Dia (Terça): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, onde 
passaremos ao longo de seu marcos mais importantes, 
como a Place de la Concorde e a Bastilha - lugar 
simbólico da Revolução Francesa - seus bulevares, 
o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les Invalides, que 
abriga o túmulo de Napoleão, etc. Faremos uma parada 
para fotos na Torre Eiffel. Tarde livre para fazer uma 
excursão opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, 
residência do Rei Sol, um dos palácios mais famosos 
do mundo por sua impressionante arquitetura e seus 
belos jardins, e também por ser um marco importante 
na história da França. Declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO em 1979. À noite, você vai 
poder assistir ao show do famoso Moulin Rouge. 

15º Dia (Quarta): PARIS – LIMOGES – TOULOUSE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participantes 
com circuito terminando em PARIS.
Para os demais participantes, café da manhã e saída 
para o sul da França. Atravessando a região de Limou-
sin, chegaremos a Limoges, célebre por suas fábricas 
de porcelana. Teremos tempo livre nessa cidade, que 
conta com muitos monumentos e edifícios: a Catedral de 
Saint-Etienne (Sto. Estêvão), o Anfiteatro galo-romano, 
a Estação dos Beneditinos, o Mercado Central. Através 
deles, a história se faz presente em cada esquina. Na 
hora marcada, seguiremos para Toulouse. Alojamento. 

16º Dia (Quinta): TOULOUSE – BARCELONA
Café da manhã e saída para o centro de Toulouse, onde 
teremos tempo livre para descobrir esta bela e anima-
da cidade, também conhecida como a “Ville Rose” pelo 
encanto de suas vistosas fachadas em tons rosados, 
e desfrutar da serenidade do cais do rio Garonne e 
das margens do Canal du Midi (declarado “Patrimônio 
Mundial da Humanidade”). Na hora marcada, saída 
para Narbonne e para a fronteira espanhola, para che-
gar a Barcelona. Alojamento.

17º Dia (Sexta): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica 
com guia local a esta magnífica cidade, que tem sido 
palco de vários eventos mundiais que contribuiram 
para configurá-la e dar a projeção internacional que 
hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares mais 
típicos e originais. Faremos uma pausa para fotos na 
Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subiremos 
também a Montanha Montjuic, sede protagonista da 
Exposição Internacional de 1929 e também dos Jogos 
Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar a panorâmica, 
saída para Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica 
de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da hispanidade e 
percorrer seu centro antigo. Na parte da tarde, continu-
ação para Madri. Alojamento.

18º Dia (Sábado): MADRI
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita pano-
râmica com guia local que nos fará conhecer um pouco 
da história, monumentos e contrastes que a capital 
da Espanha oferece, percorrendo seus lugares mais 
importantes, começando pela Velha Madri, com sua 
típica atmosfera, até a Nova Madri, com seus modernos 
edifícios, passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, 
Plaza de Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran 
Via, para terminar na régia Plaza de Oriente. À tarde 
sugerimos uma excursão opcional à imperial cidade 
de Toledo. 

19º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participantes 
com circuito terminando em MADRI.

HOTÉIS PREVISTOS
Os citados no circuito EUROPA CENTRAL 
A FUNDO pág. anterior, até Innsbruck.

Noites e Hotéis continuação a MADRI:

Noites Cidade Hotel
1  VENEZA Albatros (Turístico)

1 FLORENÇA B&B Firenze Centro  
(Turístico)

3 ROMA Meliá Aurelia Antica 
(Turístico Sup.)

1 NICE Campanile Arpto (Turístico)

1 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia 
(Turístico)

2 MADRI Florida Norte (Turístico)
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ADATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Jun 10 24 Set 2 16 30
Jul 8

l Alta temporada

Início
Fim

Duração

frankfurt
roma
16 dias

frankfurt
madri
20 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares
Alta temporada.............. 2.040 2.580
Supl. quarto individual .. 700 910
Desconto Venda Antecipada... 61 77

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€

•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.
•  Serviço de carregadores incluso em Frankfurt, Berlim, 

Varsóvia, Cracóvia, Bratislava, Viena e Innsbruck
•  Visita com guia local em Berlim, Varsóvia, Cracóvia, 

Viena, Veneza, Florença, Roma, Barcelona, Madri.
•  Visita ao Mosteiro de Jasna Gorà.
•  Visita ao Campo de Concentração de Auschwitz.

FRANkFURT

bERLIM

bRATISLAVA
SALzbURgOINNSbRUCk

ROMA

VERONA

AUSCHWITz

VIENA

CRACóVIA
CzESTOCHOWA

VARSóVIA
POzNAN

Cidade de início do circuito. Cidades de fim do circuito.

MADRI

bARCELONA

 VENEzA

 FLORENÇA
NICE

PISA

zARAgOzA

77$



126

E
U
R
O
P
A

SÉRIE TURÍSTICA

o melhor da europa central (paris-frankfurt)  (Cód. 711PF-15)

1º Dia (Domingo): AMÉRICA – PARIS
Saída de seu país de origem com destino a Paris. 
Noite a bordo.

2º Dia (Segunda): PARIS
Chegada ao aeroporto de Paris. Assistência e 
traslado ao hotel. À noite, você vai poder visitar 
opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um bonito 
cruzeiro ao longo do Sena. Alojamento

3º Dia (Terça): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, 
onde passaremos ao longo de seu marcos mais 
importantes, como a Place de la Concorde e a Bastilha 
- lugar simbólico da Revolução Francesa - seus 
bulevares, o Bairro Latino, Champs-Elysèes, Les 
Invalides, que abriga o túmulo de Napoleão, etc. 
Faremos uma parada para fotos na Torre Eiffel. Tarde 
livre para realizar uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, residência do Rei Sol, um dos 
palácios mais famosos do mundo, não somente por 
sua impressionante arquitetura e seus belos jardins, 
mas também por ser um marco importante na história 
da França. Declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO em 1979. À noite, você vai poder assistir ao 
show do mundialmente famoso Moulin Rouge. 

4º Dia (Quarta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre para continuar 
passeando e descobrindo maravilhosos pormenores. 
Sugerimos realizar uma visita opcional na parte da 
manhã ao Museu do Louvre, um dos museus mais 
importantes do mundo. Tempo livre e, a seguir, você 
pode admirar a Ópera de Paris, um dos edifícios 
mais belos e representativos da cidade, onde se 
reunia a burguesia e a aristocracia parisiense; para 
posteriormente subir a famosa colina de Montmartre, 
também conhecida como “Bairro dos Pintores”, o 
mais típico e boêmio da cidade, com suas ruas 
repletas de artistas e acolhedores cafés onde é 
possível saborear a tradicional sopa de cebola e os 
famosos crepes, tendo como pano de fundo a bela 
Basílica do Sagrado Coração, situada no alto da colina 
e desfrutar das espetaculares vistas da cidade.

5º Dia (Quinta): PARIS – CRUZEIRO AO LONGO DO 
RENO – FRANKFURT
Café da manhã e saída para a fronteira alemã até 
chegar a Boppard e realizar um maravilhoso cruzeiro 
ao longo do rio Reno durante o qual veremos o 
Rochedo Loreley e os diversos castelos e vinhedos 
“verticais” que se encontram nas encostas do Reno. 
Desembarque e continuação da viagem para chegar 
a Frankfurt, capital financeira da Alemanha e cidade 
natal de Goethe. Alojamento. 

6º Dia (Sexta): FRANKFURT – BERLIM 
Café da manhã e saída para a capital da Alemanha, 
Berlim, cidade que soube conciliar um passado ainda 
visível nos vestígios do período pós-guerra, com um 
presente cosmopolita e moderno, e se converteu 
num ponto de encontro das novas tendências 
artísticas europeias. Chegada e alojamento.

7º Dia (Sábado): BERLIM
Café da manhã e alojamento. Saída para fazer a visita 
panorâmica com guia local, para conhecer de perto sua 
história. Percorreremos os pontos mais importantes 
da capital alemã: Portão de Brandemburgo, o 
Parlamento Reichstag, o Checkpoint Charlie, a Coluna 
da Vitória, a Igreja Memorial Kaiser Wilhelm, os restos 
do Muro de Berlim, a rua “Debaixo das Tílias” (Unter 
den Linden) e a Catedral protestante (Berliner Dom). 
Tarde livre para continuar desfrutando desta histórica 
e, ao mesmo tempo, moderna cidade. 

8º Dia (Domingo): BERLIM – DRESDEN – PRAGA
Café da manhã e saída para Dresden, capital 
da Saxônia, bela cidade às margens do rio Elba, 
conhecida mundialmente como a cidade do barroco. 
Tempo livre para dar um passeio e admirar a igreja 

de Nossa Senhora, monumento mais representativo 
contra a guerra, de cuja cúpula se descortina 
uma incomparável vista panorâmica da cidade. 
Continuação rumo à fronteira checa para chegar à 
magnífica capital do país, Praga. Alojamento.

9º Dia (Segunda): PRAGA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã visita 
panorâmica a esta magnífica joia monumental, uma 
das cidades mais belas da Europa. Percorreremos 
suas ruas e monumentos mais interessantes, como o 
Teatro Nacional, a Praça Venceslau, a famosa Praça da 
Cidade Velha com seu relógio astronômico, a Igreja de 
Nossa Senhora de Týn e a Ponte Carlos, a mais famosa 
da cidade. Tarde livre para continuar explorando suas 
encantadoras ruas, fazer compras ou mesmo assistir a 
um autêntico e original Teatro Negro.

10º Dia (Terça): PRAGA – BRATISLAVA – BUDAPESTE
Café da manhã e saída para a Eslováquia para chegar 
à sua capital, Bratislava, às margens do rio Danúbio. 
Tempo livre para conhecer seu atrativo centro histórico 
e admirar seu famoso Castelo, situado numa colina, 
na parte mais alta da cidade, visível praticamente 
de qualquer ponto. Esta bonita cidade de pequenas 
dimensões é um deleite para os sentidos, rua após 
rua, sua história e sua grandeza são praticamente 
palpáveis. No horário combinado, continuação da 
viagem para chegar a Budapeste. À noite, teremos 
oportunidade de fazer, opcionalmente, um agradável 
passeio fluvial no Danúbio. Alojamento.

11º Dia (Quarta): BUDAPESTE – VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local a 
esta singular cidade, capital da Hungria, dividida em 
duas partes pelo rio Danúbio: Buda, antiga sede real 
e elegante zona residencial, localizada no alto de uma 
colina, onde se destacam o Palácio Real e o Bastião dos 
Pescadores; e Peste, que fica na planície e é o centro 
econômico e comercial da cidade, com seu grandioso 
Parlamento, a Praça dos Heróis e a elegante avenida 
Andrassy. Pontes enormes conectam ambos os lados. 
Caminharemos por suas ruas repletas de história 
para descobrir por que Budapeste é conhecida como a 
“Pérola do Danúbio”. Tempo livre e, na hora marcada, 
saída para a Imperial Viena. Alojamento.

12º Dia (Quinta): VIENA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica a esta 
histórica cidade, antiga capital do Império austro-
húngaro, imortalizada em belas valsas de Strauss. 
Percorreremos sua avenida mais espetacular, em 
forma de anel, onde belos palácios se sucedem, um 
após o outro, destacando-se a Ópera, a Prefeitura, o 
Palácio Real de Inverno, chamado Hofburg, e a Igreja 
Votiva. Cruzando o Danúbio, chegaremos à Sede 
das Nações Unidas, passaremos pelo Prater, com a 
famosa roda-gigante, pela espetacular Karlsplatz, 
com a Igreja de São Carlos Borromeu, pela 
Musikverein, sede da Filarmônica de Viena, em cuja 
sala dourada (Goldener Saal) é celebrado, a cada 
novo ano, o famoso concerto, sem esquecer o vasto e 
florido parque onde se encontra o Palácio Belvedere. 
A seguir, possibilidade de visitar, opcionalmente, o 
interior e os jardins do magnífico Palácio de Verão 
Schönbrunn e a Ópera de Viena. Tarde livre.

13º Dia (Sexta): VIENA – SALZBURGO – MUNIQUE
Café da manhã e saída para a bela cidade de 
Salzburgo, terra natal de Mozart e Patrimônio 
da Humanidade. Tempo livre para explorar seu 
maravilhoso centro histórico, uma joia do barroco 
europeu salpicado de belos monumentos e recantos 
típicos, com suas fontes, estátuas e seu famoso rio 
Salzach, que além de dividir a cidade em duas em sua 
passagem por Salzburgo, parece transformá-la em 
cenário de filme, compondo uma bela imagem em 
meio à paisagem verde e montanhosa. Continuação 
para Munique, capital da Baviera, ao norte dos 
Alpes bávaros, considerada, após a Segunda Guerra 
Mundial, como a “cidade secreta da Alemanha”. 
Chegada e alojamento.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.                                                                                                                                          

Serviço de carregadores incluso em Paris, Frankfurt, 
Berlim, Praga, Budapeste e Viena.

•  Visita com guia local em Paris, Berlim, Praga, 
Budapeste, Viena, Munique.

•  Cruzeiro ao longo do Reno.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 PARIS Suite Home Pantin (Turís-
tico)

1 FRANKFURT Mercure Residenz (Turístico 
Sup.)

2 BERLIM Mercure City West (Turístico)

2 PRAGA Barcelo (Turístico Sup.)

1 BUDAPESTE Leonardo (Turístico)

2 VIENA Exe (Turístico Sup.)

2 MUNIqUE Regent (Turístico Sup.)

1 FRIBURGO Intercity Freiburg (Turístico)

1 HEIDELBERG NH Hirschberg (Turístico) 

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt Messe 
ou similar (Turístico)
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FRANkFURT

HEIDELBERG
PARIS

BERLIM

BRATISLAVA

SALZBURGO

MUNIQUE

FRIBURGO VIENA

PRAGA

BUDAPESTE

DRESDEN

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

Início
Fim

Duração

paris
FraNKFUrT

18 dias
Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Alta temporada................................. 2.300
Supl. quarto individual ..................... 960
Desconto Venda Antecipada............. 69

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Jun 7 21 Ago 30
Jul 5 Set 13 27

l Alta temporada

69$
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14º Dia (Sábado): MUNIQUE 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
faremos a visita panorâmica a esta maravilhosa 
cidade, com grande oferta de cultura e antigas 
tradições, conhecida por suas lojas elegantes, suas 
cervejarias e animadas festas, como a mundialmente 
famosa “Oktoberfest”. Percorreremos seu centro 
antigo, onde poderemos contemplar uma série de 
belos edifícios de estilo barroco e rococó, passando 
pela Karlsplatz e Karlstor (Portão de Carlos), que 
serviu de porta de entrada da cidade amuralhada. 
Continuaremos ao longo da área comercial e 
de pedestres até a Praça Maria (Marienplatz), 
presidida pelo novo prédio da Prefeitura com seu 
famoso carrilhão e a Catedral de Nossa Senhora, 
um dos ícones da cidade com duas torres de 99 
metros de altura. Tarde livre para fazer compras 
e curtir o excelente ambiente de alguma de suas 
famosas cervejarias.

15º Dia (Domingo): MUNIQUE – FLORESTA NEGRA
Café da manhã e saída para a bela região da Floresta 
Negra, assim chamada em virtude da densidade 
de seus bosques, que possui charmosos vilarejos 
e preciosas cidades, além de uma bela paisagem 
de montanhas cobertas de florestas e prados, sem 
esquecer seus famosos e simpáticos relógios cuco. 
Passando através dela, chegaremos a Lindau, cuja 
parte mais antiga está situada em uma ilha na 
costa noroeste do Lago Constança, fronteira entre 
a Alemanha, a Áustria e a Suíça; um local de beleza 
incomparável. Continuaremos até Meersburg, 
rodeada de vinhedos, à beira do lago, muito visitada 
por seu caráter medieval. Continuaremos para 
Friburgo (Freiburg im Breisgau), uma das cidades 
mais emblemáticas da Floresta Negra alemã, famosa 
por seu bom nível de vida, seus vestígios medievais e, 
especialmente, pelas belas paisagens. Alojamento.

16º Dia (Segunda): FLORESTA NEGRA – HEIDELBERG
Café da manhã e saída para visitar o centro antigo de 
Friburgo, um dos mais belos da Alemanha, ladeado 
pelos típicos “canais” ou riachos que correm ao 
longo das calçadas, local que serviu de inspiração 
para o cenário do famoso conto de Andersen, 
O Soldadinho de Chumbo. Ao longo de nosso 
agradável passeio, entraremos em contato com 
sua história, cultura e a deliciosa atmosfera desta 
animada cidade. Prosseguiremos nossa viagem 
para continuar desfrutando desta maravilhosa 
região passando através do vale do rio Kinzig, um 
dos mais belos lugares do centro da Floresta Negra, 
para chegar à preciosa Gengenbach. Escolhida 
como cenário de vários filmes, esta cidade, que 
parece saída de um conto de fadas, serviu de 
inspiração a diversos pintores e escritores. Tempo 
livre para caminhar por suas ruelas e admirar 
toda a sua beleza. À tarde, continuaremos nossa 
viagem para chegar a Heidelberg, bela cidade 
universitária e berço da cultura alemã, cantada por 
todos os poetas românticos alemães. Localizada no 
vale do rio Neckar, um afluente do Reno, um lugar 
romântico e encantador. Alojamento.

17º Dia (Terça): HEIDELBERG – FRANKFURT
Café da manhã e passeio a pé em seu célebre centro 
histórico, onde, bem no alto de suas estreitas ruelas, 
erguem-se, majestosos, os escombros do Castelo 
de Heidelberg, local que serviu de residência aos 
príncipes-eleitores do Palatinado, sendo a ruína 
mais famosa da Alemanha, além da Universidade, 
que possui a biblioteca mais antiga da Alemanha. 
Seguiremos para Frankfurt. Alojamento e tarde 
livre para explorar esta cidade, terra natal de 
Goethe e capital financeira da Alemanha, também 
chamada de “Frankfurter Skyline”, em virtude da 
grande concentração de majestosos arranha-céus 
no centro da cidade, que estão entre os edifícios 
mais altos da Europa. 

18º Dia (Quarta): FRANKFURT
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.

1º Dia (Sexta): AMÉRICA – MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final, Madri. 
Noite a bordo.
2º Dia (Sábado): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento. 
3º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local. À tarde, sugerimos uma 
visita opcional à imperial cidade de Toledo. 
4º Dia (Segunda): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta cida-
de e continuação da viagem para chegar a Bordeaux, 
capital da Aquitânia. Alojamento.
5º Dia (Terça): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
BLOIS – PARIS
Café da manhã e saída cruzando o Vale do Loire. Para-
da em Blois, onde você terá tempo livre para visitar 
opcionalmente a um dos castelos e continuação para 
Paris. Alojamento. À noite, você pode fazer a visita 
opcional “Paris Iluminada” e um bonito cruzeiro ao 
longo do Sena. 
6º Dia (Quarta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita 
panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao Museu do Louvre, 
e assistir a um show noturno no mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 
7º Dia (Quinta): PARIS – CRUZEIRO PELO RENO 
–  FRANKFURT
Café da manhã e saída para a fronteira alemã para che-
gar a Boppard e realizar um maravilhoso cruzeiro ao 
longo do Reno. Desembarque e continuação da viagem 
para chegar a Frankfurt. Alojamento. 
8º Dia FRANKFURT-BERLIM ao 20º FRANKFURT: 
Mesmo itinerário que o circuito O MELHOR DA 
EUROPA CENTRAL (Pág. anterior). 

1º Dia (Quarta): AMÉRICA – LONDRES
Noite a bordo.
2º Dia (Quinta): LONDRES
Assistência e traslado ao hotel. Alojamento. 
3º Dia (Sexta): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita 
panorâmica com guia local. Percorreremos os lugares 
mais interessantes como as Casas do Parlamento e 
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, 
Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly 
Circus e bairro de Knightsbridge. Tarde livre. 
4º Dia (Sábado): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Dia livre. 
5º Dia (Domingo): LONDRES – FOLKESTONE –  
EUROTÚNEL – CALAIS – PARIS
Café da manhã e saída para Folkestone para passar por 
debaixo do Canal da Mancha pelo Eurotúnel e continuar 
a viagem até Paris. Alojamento. À noite, você pode fazer 
a visita opcional “Paris Iluminada” e um bonito cruzeiro 
ao longo do Sena. 
6º Dia (Segunda): PARIS
Café da manhã e alojamento. Pela manhã, visita panorâ-
mica com guia local pela “Cidade Luz”. Tarde livre.
7º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
você poderá realizar uma excursão ao magnífico Palá-
cio de Versalhes, residência do Rei Sol.
8º Dia (Quarta): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre. 
9º Dia (Quinta): PARIS – CRUZEIRO PELO RENO – 
FRANKFURT
Café da manhã e saída para a fronteira alemã para che-
gar a Boppard e realizar um maravilhoso cruzeiro ao 
longo do Reno. Desembarque e continuação da viagem 
para chegar a Frankfurt. Alojamento. 
10º Dia FRANKFURT-BERLIM ao 22º FRANKFURT: 
Mesmo itinerário que o circuito O MELHOR DA 
EUROPA CENTRAL (Pág. anterior). 

HOTÉIS PREVISTOS
Os citados no circuito O MELHOR DA EUROPA CENTRAL 
pág. anterior, até Paris - 2 noites.
Noites e Hotéis Madri-Frankfurt:

Noites Cidade Hotel
2 MADRI Florida Norte (Turístico)
1 BORDEAUX Alton (Turístico) 
2 PARIS Kyriad Est St. Maurice ou 

similar (Turístico)

HOTÉIS PREVISTOS
Os citados no circuito O MELHOR DA EUROPA CENTRAL 
pág. anterior, até Paris - 4 noites.
Noites e Hotéis Londres-Frankfurt:

Noites Cidade Hotel
3 LONDRES Royal National (Turístico)
4 PARIS Kyriad Porte D’Ivry (Turístico)

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.                                                                                                                                          

Serviço de carregadores incluso em Frankfurt, 
Berlim, Praga, Budapeste e Viena.

•  Visita com guia local em Madri, Paris, Berlim, 
Praga, Budapeste, Viena, Munique.

•  Cruzeiro ao longo do Reno.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet.                                                                                                                                          

Serviço de carregadores incluso em Frankfurt, 
Berlim, Praga, Budapeste e Viena.

•  Visita com guia local em Londres, Paris, Berlim, 
Praga, Budapeste, Viena, Munique.

•  Travessia do Canal da Mancha Folkestone-Calais 
pelo Eurotúnel.

•  Cruzeiro ao longo do Reno.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS
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o melhor da europa central 
(madri-frankfurt)  (Cód. 711MF-15)

o melhor da europa central 
(londres-frankfurt)  (Cód. 711LF-15)

SÉRIE TURÍSTICA SÉRIE TURÍSTICA

FRANkFURT
LONDRES

HEIDELBERGPARIS

BERLIM

BRATISLAVA

SALZBURGO

BORDEAUX

CALAIS

BLOIS

MADRI

MUNIQUE

FLORESTA 
NEGRA

VIENA

PRAGA

BUDAPESTE

BURGOS

DRESDEN

Cidades de início de circuito. Cidade de fim do circuito.

Início
Fim

Duração

madri
FraNKFUrT

20 dias
Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Alta temporada................................. 2.510
Supl. quarto individual ..................... 1.000
Desconto Venda Antecipada............. 75

Início
Fim

Duração

loNdres
FraNKFUrT

22 dias
Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Alta temporada................................. 2.750
Supl. quarto individual ..................... 1.210
Desconto Venda Antecipada............. 82

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Jun 5 19 Ago 28
Jul 3 Set 11 25

l Alta temporada

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Jun 3 17 Ago 26
Jul 1 Set 9 23

l Alta temporada



Mediterrâneo, Mar do Caribe e Mares do Norte

CRUZEIROS
2 0 1 5

Vai perder tudo isso? 

FALAMOS

SEU IDIOMA
FÉRIAS 

SOB MEDIDA
O MELHOR

SERVIÇO

ENTENDEMOS VOCÊ 
COM PERFEIÇÃO

ESCOLHA SUA OPÇÃO 
DE TUDO INCLUÍDO

PRÊMIO EXCELLENCE
5º ANO CONSECUTIVO
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COMBINADOS CIRCUITOS  &  CRUZEIROS Duração Início Fim Saída da América Página

Cruzeiro Brisas do Mediterrâneo  & Circuito Roma-Paris 18 dias Roma Paris Domingos 130

Cruzeiro Brisas do Mediterrâneo  & Circuito Roma-Paris-Madri 22 dias Roma Madri Domingos 130

Cruzeiro Brisas do Mediterrâneo  & Circuito Suíça-França-Itália 24 dias Roma Roma Domingos 131

Circuito Madri-Londres-Paris  & Cruzeiro Brisas do Mediterrâneo 22 dias Madri Barcelona Sábados 132

Circuito Londres-Paris  & Cruzeiro Brisas do Mediterrâneo 18 dias Londres Barcelona Quartas 133

Circuito Paris & Cruzeiro Brisas do Mediterrâneo 15 dias Paris Barcelona Sábados 133

Cruzeiro pelos Mares do Norte  &  Circuito Madri-Andaluzia-Costa del Sol 18 dias Madri Madri Quintas 134

Cruzeiro pelos Mares do Norte  &  Circuito Madri-Galícia-Rias Baixas 18 dias Madri Madri Quintas 135
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Combinados CirCuito & Cruzeiro
FÉRIAS IDEAIS
Uma exclusividade que só a Wamos pode oferecer, Circuitos pela Espanha e Europa combinados com Cruzeiros pelo Mediterrâneo, Báltico 
e Fiordes do Norte. 

Estes serviços são coordenados por empresas líderes na organização de Circuitos e Cruzeiros, que contam com uma frota de embarcações 
modernas e confortáveis a bordo das quais você vai comprovar, a todo momento, que ATENÇÃO, CARINHO e EMPATIA, além dos “pequenos 
grandes” DETALHES, são a nossa razão de ser.

Escolha entre mais de 10 opções para desfrutar de uma experiência inesquecível. Aproveite toda a versatilidade destas combinações. 
Conheça lugares incríveis. Desfrute do esmerado serviço que prestamos. Deixe-se envolver pelo estado de espírito que nos caracteriza.
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cruzeiro brisas do mediterrâneo
& circuito roma · paris · madri  (Cód. 18 dias: 137RP-15; 22 dias: 137RM-15)

Dia 1.º: (Domingo): AMÉRICA-ROMA
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Roma. Noite a bordo. 
Dia 2.º: (Segunda): ROMA
Chegada ao aeroporto de Roma. Assistência e trasla-
do ao hotel. Alojamento. Durante este dia, membros 
de nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre as 
atividades que você pode realizar durante sua estadia 
em Roma.
Dia 3.º: (Terça): ROMA
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua disposi-
ção durante o qual você vai poder descobrir os escan-
tos desta cidade espetacular.
Dia 4.º: (Quarta): ROMA-CRUZEIRO BRISAS DEL 
MEDITERRÂNEO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita pano-
rámica de la ciudad com guía local, para terminar en la 
Plaza de San Pedro, donde asistiremos siempre que sea 
posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre para visitar 
opcionalmente la tumba del Papa Juan Pablo II, los 
Museos Vaticanos e Capilla Sixtina.A la hora acordada, 
traslado hasta el puerto de Civitavecchia e embarque. 
Hora límite de embarque 2 horas antes de la salida.
Disfrute su cruzeiro PULLMANTUR: 8 dias para visi-
tar os destinos mais interessantes do mar Mediterrâ-
neo, como Florença, Mônaco/ Montecarlo, Barcelona, 
Túnis, Nápoles e Roma, durante os quais poderá par-
ticipar de nossas excursões opcionais com a garantia 
Pullmantur, ou descobrir por sua conta estes inte-
ressantes destinos, ou ainda, ficar a bordo e simples-
mente relaxar ao som do mar, desfrutando de nossas 
atenções e de um variado programa de atividades e 
serviços. Tudo isso sem precisar desfazer as malas 
e usufruindo de nosso serviço de Pensão Completa a 
bordo Pensão Completa a bordo.
Dia Escala Chegada Saída
Dia 4º  Qua Civitavecchia Embarque 19:00
Dia 5°  Qui La Spezia  07:00 20:00
Dia 6°  Sex Villefranche/Cannes 07:00 15:00
Dia 7°  Sáb Barcelona 09:00 18:00
Dia 8°  Dom Navegação Diversão em alto-mar
Dia 9°  Seg  Túnis 07:00 14:00
Dia 10°  Ter  Nápoles 09:00 19:00
Dia 11°  Qua  Civitavecchia 08:00 Desembarque 

Para mais detalhes sobre seu cruzeiro, consulte a página  136.

Dia 11.º: (Quarta): ROMA
Café da manhã a bordo, desembarque e traslado ao 
hotel. Resto do dia livre durante o qual você vai poder 
participar de uma das excursões e visitas opcionais 
organizadas ou seguir descobrindo esta maravilhosa 
cidade por conta própria. Alojamento.
Dia 12.º: (Quinta): ROMA-PISA-MILÃO 
Café da manhã e saída para Pisa. Parada na Praça dos 
Milagres para contemplar o belo complexo monumental 
formado pela Catedral, o Batistério e a famosa Torre 
Inclinada. Continuação para Milão. Alojamento.
Dia 13.º: (Sexta): MILÃO-LUCERNA-BERNA
Café da manhã e saída para a fronteira suíça. Atravessa-
remos os Alpes pelo túnel de São Gotardo, um dos mais 
longos da Europa, percorrendo belas paragens naturais 
repletas de bosques e lagos. Na extremidade ociden-
tal do Lago dos 4 Cantões, diante de uma paisagem 
alpina deslumbrante, encontra-se uma das mais belas 
cidades da Suíça, Lucerna, onde teremos tempo livre 
para descobrir suas ruas e recantos de extrema beleza, 
seus edifícios adornados com excelentes pinturas, suas 
praças, fontes e belas pontes medievais de madeira que 
cruzam o Rio Reuss, entre as quais se destaca a Kapell-
brücke, principal símbolo da cidade, já que a água é um 
dos elementos fundamentais do charme da cidade. No 
horário combinado, seguiremos para Berna, a capital do 
país, outra bela cidade situada num meandro do rio Aar, 
Patrimônio da UNESCO desde 1983 por sua arquitetura 
medieval preservada através dos séculos. Alojamento.
Dia 14.º: (Sábado): BERNA-BEAUNE-PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa para 
chegar a Beaune, capital da região vinícola de Borgo-
nha. Tempo livre para percorrer suas belas ruas de 
pedras e admirar seu excepcional patrimônio, como a 

Basílica de Notre Dame, o Museu do Vinho e o Hôtel-
-Dieu, famoso hospital de caridade convertido em 
museu. Continuação para Paris. Alojamento. À noite 
você poderá visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e 
fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.
Dia 15.º: (Domingo): PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”, onde 
passaremos ao longo de seu marcos mais importantes. 
Tarde livre para fazer uma visita opcional ao Museu do 
Louvre, um dos museus mais importantes do mundo 
e, à noite, assistir ao show do mundialmente famoso 
Moulin Rouge. 
Dia 16.º: (Segunda): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre que pode ser 
aproveitado para visitar opcionalmente a Ópera de 
Paris, para posteriormente subir a famosa colina de 
Montmartre, tendo como pano de fundo a bela Basílica 
do Sagrado Coração, situada no alto da colina e desfru-
tar das espetaculares vistas da cidade.
Dia 17.º: (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
você poderá fazer uma excursão opcional ao magnífico 
Palácio de Versalhes, residência do Rei Sol, um dos 
palácios mais famosos do mundo, não somente por 
sua impressionante arquitetura e seus belos jardins, 
mas também por ser um marco importante na história 
da França. Declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO em 1979.
Dia 18.º: (Quarta): PARIS-LIMOGES-TOULOUSE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes do circuito com FIM EM PARIS
Para os demais clientes, café da manhã e saída para o 
sul da França. Atravessando a região de Limousin, che-
garemos a Limoges, célebre por suas fábricas de por-
celana. Teremos tempo livre nessa cidade, que conta 
com muitos monumentos e edifícios: a Catedral de 
Saint-Etienne (Sto. Estêvão), o Anfiteatro galo-romano, 
a Estação dos Beneditinos, o Mercado Central. Através 
deles, a história se faz presente em cada esquina. Na 
hora marcada, seguiremos para Toulouse. Alojamento. 
Dia 19.º: (Quinta): TOULOUSE-BARCELONA
Café da manhã e saída para o centro de Toulouse, onde 
teremos tempo livre para descobrir esta bela e anima-
da cidade, também conhecida como a “Ville Rose” pelo 
encanto de suas vistosas fachadas em tons rosados, 
e desfrutar da serenidade do cais do rio Garonne e 
das margens do Canal du Midi (declarado “Patrimônio 
Mundial da Humanidade”). Na hora marcada, saída 
para Narbonne e para a fronteira espanhola, para che-
gar a Barcelona. Alojamento.
Dia 20.º: (Sexta): BARCELONA-ZARAGOZA- MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica 
com guia local a esta magnífica cidade. Percorreremos 
os lugares mais típicos e originais, como o Paseo de 
Gracia, onde poderemos ver exemplos importantes da 
Arquitetura Modernista. Faremos uma pausa para fotos 
na Sagrada Família, obra-prima de Gaudí e máximo 
expoente da arquitetura modernista catalã. Subire-
mos a montanha de Montjuic, sede protagonista da 
Exposição Internacional de 1929 e também dos Jogos 
Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar a panorâmica, 
saída para Zaragoza. Tempo livre para visitar a Basílica 
de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da hispanidade e 
percorrer seu centro antigo. Na parte da tarde, continu-
ação para Madri. Alojamento.
Dia 21.º: (Sábado): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local que nos permitirá conhecer 
um pouco sobre a história, os monumentos e os con-
trastes que a capital da Espanha oferece, percorrendo 
seus lugares mais importantes, começando pela Velha 
Madri, com sua típica atmosfera, até a Nova Madri, com 
seus modernos edifícios, jardins, Paseo de la Castella-
na, Plaza de Castilla (Puerta de Europa), passando pelo 
Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo 
da cidade, e pela Gran Via, para terminar na régia Plaza 
de Oriente. À tarde sugerimos uma excursão opcional à 
imperial cidade de Toledo. 
Dia 22.º: (Domingo): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participantes 
do circuito com FIM EM MADRI.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até  60.000€

•  Recepção no aeroporto de Roma e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet em todos os hotéis 

do circuito.
•  Guia acompanhante durante o circuito terrestre.
•  Visita com guia local em Roma, Paris, Barcelona e Madri
•  Traslados: em Roma do Hotel ao Porto de Chivitavecchia e 

vice-versa na volta.
•  Cruzeiro 8 dias / 7 noites, sistema de Pensão Completa a 

bordo, alojamento em Cabine Interna.
•  Taxas de Estadia Turística em Roma, Milão e Barcelona.

SUPL. POR QUARTO E CABINE INDIVIDUAL
Interna Externa

Início em Roma - Fim Paris 
18 dias .................................. 1.920 2.050
Início em Roma - Fim Madri 
22 dias .................................... 2.180 2.300 

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Ciudad Hotel

2 ROMA Princess (Turístico Sup.)

7 CRUZEIRO NAVIO SOVEREIGN

1 ROMA Princess (Turístico Sup.)

1 MILÃO Ibis Centro (Turístico)

1 BERNA Kreuz / Metropol (Turístico)

4 PARIS Kyriad Porte D’ivry (Turístico)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turístico)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turístico)

2 MADRI Praga (Turístico)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA DOMINGOS
Início Roma / 18 ou 22 dias 

Maio 10 Agosto 30

Julho 19 Setembro 27

l Média temporada l Alta temporada

Cidade de início de circuito: Roma.

MADRI

BARCELONA

MILãO

BERNA

PARIS

LA GOULETTE
(TúNIS)

TOULOUSE

Cidades de fim de circuito: Madri e Paris.

LA SPEzIA 
(FLORENÇA)

NáPOLES/SALERNO

VILLEFRANCHE
(MóNACO/
MONTECARLO)

CIVITAVECCHIA
(ROMA)

Início
Fim

Duração

roma
paris ou madri

18 ou 22 dias
Preços por pessoa Us dólares
Quarto duplo e Cabine Interna Média Alta
Início em Roma - Fim Paris 18 dias ................ 3.040 3.600
Início em Roma - Fim Madri 22 dias ............... 3.510 4.070
Supl. Cabine Externa ................................ 240 400
Taxas e outras despesas .......................... 260
Taxas de serviço de administração (a pagar a bordo) ......... 90
ESPECIAL CRIANÇAS (Dividindo quarto e camarote com dois adultos, em 
cama extra):
De 6 a 23 meses: GRÁTIS, incluindo taxas e outras despesas de serviço e 
administração (sem direito a assento em ônibus e avião; berço em hotéis 
com pagamento direto)
De 2 a 11 anos: Desconto de 50% (Não se aplica a taxas e outras despesas 
de serviço e administração).
De 12 a 16 anos: Desconto de 35% (Não se aplica a taxas e outras despesas 
de serviço e administração).
3º pessoa (Dividindo quarto e camarote em cama extra):
Desconto 20% (Não se aplica a taxas e outras despesas de serviço e admi-
nistração)
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cruzeiro brisas do mediterrâneo
& circuito suíça · frança · itália  (Cód. 138-15)

Dia 1.º: (Domingo): AMÉRICA-ROMA
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Roma. Noite a bordo. 
Dia 2.º: (Segunda): ROMA
Chegada ao aeroporto de Roma. Assistência e trasla-
do ao hotel. Alojamento. Durante este dia, membros 
de nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre 
as atividades que você pode realizar durante sua 
estadia em Roma.
Dia 3.º: (Terça): ROMA
Café da manhã e alojamento. Dia livre à sua dis-
posição durante o qual você vai poder descobrir os 
escantos desta cidade espetacular.
Dia 4.º: (Quarta): ROMA-CRUZEIRO BRISAS DEL 
MEDITERRÂNEO
Café da manhã. Pela manhã faremos uma visita panorâ-
mica pela cidade com guia local, para terminar na Praça 
de São Pedro, onde assistiremos, sempre que possível, à 
Audiência Papal. Tempo livre para visitar opcionalmente 
o túmulo do Papa João Paulo 2º, os Museus Vaticanos e 
a Capela Sistina. No horário marcado, traslado até o porto 
de Civitavecchia e embarque. Hora limite para embarque, 2 
horas antes da saída.
Disfrute su cruzeiro PULLMANTUR: 8 dias para 
visitar os destinos mais interessantes do mar Medi-
terrâneo, como Florença, Mônaco/Montecarlo, Bar-
celona, Túnis, Nápoles e Roma, durante os quais 
poderá participar de nossas excursões opcionais 
com a garantia Pullmantur, ou descobrir por sua 
conta estes interessantes destinos, ou ainda, ficar 
a bordo e simplesmente relaxar ao som do mar, 
desfrutando de nossas atenções e de um variado 
programa de atividades e serviços. Tudo isso sem 
desfazer as malas e usufruindo do serviço de Pensão 
Completa a bordo.
Dia Escala Chegada Saída

Dia 4º  Qua Civitavecchia Embarque 19:00
Dia 5°  Qui La Spezia  07:00 20:00
Dia 6°  Sex Villefranche/Cannes 07:00 15:00
Dia 7°  Sáb Barcelona 09:00 18:00
Dia 8°  Dom  Navegação Diversão em alto-mar
Dia 9°  Seg  Túnis 07:00 14:00
Dia 10°  Ter  Nápoles 09:00 19:00
Dia 11°  Qua  Civitavecchia 08:00 Desembarque 

Para mais detalhes sobre seu cruzeiro, consulte a página  136

Dia 11.º: (Quarta): ROMA
Café da manhã a bordo, desembarque e traslado ao 
hotel. Resto do dia livre durante o qual você vai poder 
participar de uma das excursões e visitas opcionais 
organizadas ou seguir descobrindo esta maravilhosa 
cidade por conta própria. Alojamento.
Dia 12.º: (Quinta): ROMA-PISA-MILÃO 
Café da manhã e saída para Pisa. Parada na Praça dos 
Milagres para contemplar o belo complexo monumental 
formado pela Catedral, o Batistério e a famosa Torre 
Inclinada. Continuação para Milão. Alojamento.
Dia 13.º: (Sexta): MILÃO-LUCERNA-BERNA
Café da manhã e saída para a fronteira suíça. Atravessa-
remos os Alpes pelo túnel de São Gotardo, um dos mais 
longos da Europa, percorrendo belas paragens naturais 
repletas de bosques e lagos. Na extremidade ociden-
tal do Lago dos 4 Cantões, diante de uma paisagem 
alpina deslumbrante, encontra-se uma das mais belas 
cidades da Suíça, Lucerna, onde teremos tempo livre 
para descobrir suas ruas e recantos de extrema beleza, 
seus edifícios adornados com excelentes pinturas, suas 
praças, fontes e belas pontes medievais de madeira que 
cruzam o Rio Reuss, entre as quais se destaca a Kapell-
brücke, principal símbolo da cidade, já que a água é um 
dos elementos fundamentais do charme da cidade. No 
horário combinado, seguiremos para Berna, a capital do 
país, outra bela cidade situada num meandro do rio Aar, 
Patrimônio da UNESCO desde 1983 por sua arquitetura 
medieval preservada através dos séculos. Alojamento.
Dia 14.º: (Sábado): BERNA-BEAUNE-PARIS
Café da manhã e saída para a fronteira francesa para 
chegar a Beaune, capital da região vinícola de Borgo-
nha. Tempo livre para percorrer suas belas ruas de 

pedras e admirar seu excepcional patrimônio, como a 
Basílica de Notre Dame, o Museu do Vinho e o Hôtel-
-Dieu, famoso hospital de caridade convertido em 
museu. Continuação para Paris. Alojamento. À noite 
você poderá visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e 
fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena. 
Dia 15.º: (Domingo): PARIS
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”. Tarde 
livre para fazer uma visita opcional ao Museu do Louvre, 
um dos museus mais importantes do mundo e, à noite, 
assistir ao show do mundialmente famoso Moulin Rouge.
Dia 16.º: (Segunda): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre que pode ser 
aproveitado para visitar opcionalmente a Ópera de 
Paris, para posteriormente subir a famosa colina de 
Montmartre, tendo como pano de fundo a bela Basílica 
do Sagrado Coração, situada no alto da colina e desfru-
tar das espetaculares vistas da cidade.
Dia 17.º: (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual você 
poderá fazer uma excursão opcional ao magnífico Palácio de 
Versalhes, marco importante na história da França. Decla-
rado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1979.
Dia 18.º: (Quarta): PARIS-HEIDELBERG
Café da manhã e saída para Heidelberg, cidade univer-
sitária, berço da cultura alemã e louvada por todos os 
poetas românticos alemães. Bem no alto de suas estrei-
tas ruelas erguem-se, majestosas, as ruínas do castelo 
de Heidelberg. Chegada a Heidelberg. Passeio a pé em 
seu centro histórico. Alojamento.
Dia 19.º: (Quinta): HEIDELBERG (Ruta Romântica)- 
ROTEMBURGO-INNSBRUCK
Café da manhã. Seguindo pela Rota Romântica, che-
garemos a Rotemburgo, onde faremos um passeio a 
pé para admirar esta bela cidade medieval que parece 
saída de um conto de fadas e que ainda conserva suas 
muralhas, torres e portas originais. Poderemos con-
templar suas típicas ruas, antigas casas e a arquitetura 
germânica da chamada “Rota Romântica”, um convite 
ao envolvimento no ambiente do séc. XVI. Continuação 
de nossa viagem para adentrar no coração dos Alpes 
austríacos pelo Fern Pass. Teremos a oportunidade de 
admirar belíssimas paisagens alpinas até nossa chega-
da a Innsbruck. Alojamento. 
Dia 20.º: (Sexta): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local a esta 
magnífica cidade austríaca, capital do Tirol, cercada por 
picos de 2.000 a 2.500 metros de altura. No centro da 
cidade ainda existem vários edifícios renascentistas e 
barrocos. A cidade já foi sede dos Jogos Olímpicos de 
Inverno em duas ocasiões: 1964 e 1976. A seguir, saída 
para Verona, mundialmente conhecida graças à história 
de amor de Romeu e Julieta. Tempo livre para conhecê-la 
e continuação de nossa viagem até Veneza. Alojamento.
Dia 21.º: (Sábado): VENECIA-PADUA-FLORENÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé com guia local 
nesta cidade singular, que nos levará ao impressionante 
espaço monumental da Praça São Marcos. No final da 
visita faremos uma parada numa fábrica de cristal, onde 
poderemos admirar como é feito o famoso cristal venezia-
no. Tempo livre para o almoço e possibilidade de realizar 
uma excursão opcional de gôndola. A seguir, saída para 
Pádua, onde faremos uma breve parada para visitar a 
igreja de Santo Antônio e prosseguiremos nossa viagem 
para Florença, capital da Toscana e berço do Renasci-
mento. Alojamento. 
Dia 22.º: (Domingo): FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica com 
guia local que nos apresentará a cidade da Arte. Tarde 
livre para continuar descobrindo esta fantástica cidade. 
À noite, você poderá participar opcionalmente de um 
jantar com música e dança: “Noitada Florentina”. 
Dia 23.º: (Segunda): FLORENÇA-ASIS-ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem efetu-
ando uma breve pausa em Assis para visitar a Basílica 
de São Francisco. Chegada a Roma. Alojamento. Pos-
sibilidade de realizar a visita opcional “Roma Barroca”, 
na qual você poderá descobrir as fontes e praças mais 
importantes da cidade.
Dia 24.º: (Terça): ROMA
Café da manhã e FIM DA VIAGEM.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€

•  Recepção no aeroporto de Roma e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet em todos os hotéis 

do circuito
•  Guia acompanhante durante o circuito terrestre.
•  Visita com guia local em Roma, Paris, Innsbruck, Veneza e 

Florença.
•  Traslados: em Roma do Hotel ao Porto de Chivitavecchia e 

vice-versa na volta.
•  Cruzeiro 8 dias / 7 Noites, sistema de Pensão Completa a 

bordo, alojamento em Cabine Interna.
•  Taxas de Estadia Turística em Roma, Milão, Veneza e 

Florença

SUPL. POR QUARTO E CABINE INDIVIDUAL
Interna Externa

Início em Roma - Fim Roma 
24 dias ..................................... 2.460 2.590

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Ciudad Hotel

2 ROMA Princess (Turístico Sup.)

7 CRUZEIRO BUqUE SOVEREIGN

1 ROMA Princess (Turístico Sup.)

1 MILÃO Ibis Centro (Turístico)

1 BERNA Kreuz/ Metropol (Turístico)

4 PARIS Kyriad Porte D’ivry (Turístico)

1 HEIDELBERG Arcadia (Turístico)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turístico)

1 VENECIA Russot (Turístico )

2 FLORENÇA Grifone (Turístico Sup.)

1 ROMA Club House (Turístico Sup.)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA DOMINGOS
Início Roma / 24 dias 

Maio 10 Agosto 30

Julho 19 Setembro 27

l Média temporada l Alta temporada

Cidade de início e fim de circuito: Roma.

BARCELONA

MILãO

BERNA

PARIS

LA GOULETTE
(TúNIS)

HEIDELBERG

INNSBRUCk

VENECIA

FLORENÇA

NáPOLES/SALERNO

LA SPEzIA 
(FLORENÇA)

VILLEFRANCHE
(MóNACO/
MONTECARLO) CIVITAVECCHIA

(ROMA)

Início e fin
Duração

roma
24 dias

Preços por pessoa Us dólares
Quarto duplo e Cabine Interna Média Alta
Início e Fim en Roma 24 dias ........................... 3.850 4.410 
Supl. Cabine Externa ................................ 240 400
Taxas e outras despesas .......................... 260
Taxas de serviço de administração (a pagar a bordo) ..... 90
ESPECIAL CRIANÇAS (Dividindo quarto e camarote com dois adultos, em 
cama extra):
De 6 a 23 meses: GRÁTIS, incluindo taxas e outras despesas de serviço e 
administração (sem direito a assento em ônibus e avião; berço em hotéis 
com pagamento direto)
De 2 a 11 anos: Desconto de 45% (Não se aplica a taxas e outras despesas 
de serviço e administração).
De 12 a 16 anos: Desconto de 30% (Não se aplica a taxas e outras despesas 
de serviço e administração).
3º pessoa (Dividindo quarto e camarote em cama extra):
Desconto 18% (Não se aplica a taxas e outras despesas de serviço e admi-
nistração)



132132

C
O

M
B

IN
A

D
O

S 
C

IR
C

U
IT

O
 &

 C
R

U
ZE

IR
O

circuito madri · londres · paris
& cruzeiro brisas do mediterrâneo  (Cód. 139MB-15)

1º Dia (Sábado): AMÉRICA – MADRI
Saída de seu país de origem com destino a Madri. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência e 
traslado ao hotel. Durante este dia, membros de nossa 
empresa estarão no hotel para ajudá-lo a resolver qualquer 
dúvida e dar informações sobre as atividades que você 
poderá realizar durante sua estadia em Madri. Alojamento. 

3º Dia (Segunda): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local que nos permitirá conhecer 
um pouco sobre a história, os monumentos e os con-
trastes que a capital da Espanha oferece, percorrendo 
seus lugares mais importantes, começando pela Velha 
Madri, com sua típica atmosfera, até a Nova Madri, com 
seus modernos edifícios, jardins, Paseo de La Castella-
na, Plaza de Castilla (Puerta de Europa), passando pelo 
Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo 
da cidade, e pela Gran Via, para terminar na régia Plaza 
de Oriente. À tarde, sugerimos uma visita opcional à 
imperial cidade de Toledo. 

4º Dia (Terça): MADRI – BURGOS – BORDEAUX
Café da manhã e saída para Burgos. Parada nesta 
cidade castelhana para admirar sua Catedral Gótica, 
declarada “Patrimônio da Humanidade” pela UNES-
CO. Posteriormente, continuação da viagem através 
do País Basco até a fronteira francesa para chegar a 
Bordeaux, capital da Aquitânia. Alojamento.

5º Dia (Quarta): BORDEAUX – VALE DO LOIRE – 
AMBOISE – ROUEN
Café da manhã e saída para atravessar o Vale do 
Loire, região conhecida como o “Jardim da França”. 
Chegaremos a Amboise, onde haverá tempo livre para 
visitar opcionalmente seu magnífico castelo, classifi-
cado como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, 
que além ter sido a residência predileta de muitos 
reis da França, também abriga o túmulo de Leonardo 
da Vinci. Continuação para Rouen, batizada por Victor 
Hugo como “A Cidade dos Cem Campanários”, tam-
bém conhecida como a “Atenas do Gótico” por suas 
muitas e importantes construções religiosas e civis 
de estilo gótico. Nesta cidade foi julgada e queimada 
a heroína francesa, santa Joana d’Arc. Alojamento.

6º Dia (Quinta): ROUEN – CALAIS – FERRY – DOVER 
– LONDRES
Café da manhã e saída para Calais para embarcar 
no ferry que, num agradável passeio, nos levará a 
Dover, em território inglês. Desembarque e continu-
ação de nossa viagem para chegar a Londres. Aloja-
mento. Possibilidade de fazer uma excursão opcional 
a Londres, à City e visita a um típico “English Pub”. 

7º Dia (Sexta): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local à capital do Reino Unido. 
Passaremos pelos lugares mais representativos, como 
as Casas do Parlamento e o Big Ben, a Abadia de West-
minster, Praça de Trafalgar, Palácio de Buckingham, 
Royal Albert Hall, Picadilly Circus e bairro de Knights-
bridge. Tarde livre para continuar desfrutando de uma 
das capitais mais animadas do mundo ou aproveitar 
para garimpar achados e fazer ótimas compras.

8º Dia (Sábado): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
poderemos fazer uma excursão opcional a Oxford e sua 
famosa Universidade, e a Windsor, onde teremos tempo 
livre e posteriormente visitaremos o famoso Castelo 
(entrada inclusa), residência oficial da Família Real Bri-
tânica. Na parte da tarde, retorno a Londres. 

9º Dia (Domingo): LONDRES – FOLKESTONE – 
EUROTÚNEL – CALAIS – PARIS
Café da manhã e saída para Folkestone pelo Euro-
túnel, passando por debaixo do Canal da Mancha, e 
seguir viagem até Paris. Alojamento. À noite, você 
vai poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e 
fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.

10º Dia (Segunda): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”. 
Tarde livre para fazer uma visita opcional ao Museu 
do Louvre, um dos museus mais importantes do 
mundo e, à noite, assistir ao show do mundialmente 
famoso Moulin Rouge. 

11º Dia (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
você poderá fazer uma excursão opcional ao magnífi-
co Palácio de Versalhes, marco importante na histó-
ria da França. Declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO em 1979.

12º Dia (Quarta): PARIS – LIMOGES – TOULOUSE
Café da manhã e saída para o sul da França. Atraves-
sando a região de Limousin, chegaremos a Limoges, 
célebre por suas fábricas de porcelana. Teremos tempo 
livre nessa cidade, que conta com muitos monumentos 
e edifícios: a Catedral de Saint-Etienne (Sto. Estêvão), 
o Anfiteatro galo-romano, a Estação dos Beneditinos, 
o Mercado Central. Através deles, a história se faz pre-
sente em cada esquina. Na hora marcada, seguiremos 
para Toulouse. Alojamento. 

13º Dia (Quinta): TOULOUSE – BARCELONA
Café da manhã e saída para o centro de Toulouse, 
onde teremos tempo livre para descobrir esta bela 
e animada cidade, também conhecida como a “Ville 
Rose” pelo encanto de suas vistosas fachadas em 
tons rosados, e desfrutar da serenidade do cais do 
rio Garonne e das margens do Canal du Midi (decla-
rado “Patrimônio Mundial da Humanidade”). Na hora 
marcada, saída para Narbonne e para a fronteira 
espanhola, para chegar a Barcelona. Alojamento.

14º Dia (Sexta): BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local a esta magnífica cidade. 
Percorreremos os lugares mais típicos e originais, 
como o Paseo de Gracia, onde poderemos ver exem-
plos importantes da Arquitetura Modernista. Faremos 
uma pausa para fotos na Sagrada Família, obra-prima 
de Gaudí e máximo expoente da arquitetura modernista 
catalã. Subiremos a montanha de Montjuic, sede prota-
gonista da Exposição Internacional de 1929 e também 
dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Tarde livre para 
continuar explorando esta cosmopolita cidade.

15º Dia (Sábado): BARCELONA – CRUZEIRO BRISAS 
DO MEDITERRÂNEO
Café da manhã. Na hora marcada, traslado do hotel 
ao porto e embarque. Hora limite para embarque, 2 
horas antes da saída. 

Desfrute de seu cruzeiro PULLMANTUR: 8 dias 
para visitar os destinos mais interessantes do mar 
Mediterrâneo, como Túnis, Roma, Florença, Gênova 
e Mônaco/Montecarlo, durante os quais poderá par-
ticipar de nossas excursões opcionais com a garantia 
Pullmantur, ou descobrir por sua conta estes inte-
ressantes destinos, ou ainda, ficar a bordo e sim-
plesmente relaxar e desfrutar de nossas atenções 
e de um variado programa de atividades e serviços. 
Pensão Completa a bordo.

Para mais detalhes sobre seu cruzeiro, consulte a página 136.

22º Dia (Sábado): BARCELONA
Café da manhã a bordo, desembarque e FIM DA VIAGEM.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto de Madri e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet em todos os hotéis 

do circuito.
•  Guia acompanhante durante o circuito terrestre.
•  Visita com guia local em Madri, Londres, Paris e 

Barcelona.
•  Travessia do Canal da Mancha: de ferry Calais-Dover e 

pelo Eurotúnel: Folkestone-Calais.
•  Traslado em Barcelona do Hotel ao Porto.
•  Cruzeiro 8 dias / 7 Noites, sistema de Pensão Completa a 

bordo, alojamento em Cabine Interna.
•  Taxas de Estadia Turística em Barcelona.

SUPLEMENTO QUARTO E CABINE INDIVIDUAL
Interna Externa

Início em Madri -  
Fim Barcelona 22 dias ......... 2.530 2.660

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 MADRI Puerta de Toledo (Turístico)

1 BORDEAUX Alton (Turístico)

1 ROUEN Rouen St Sever (Turístico)

3 LONDRES Royal National (Turístico)

3 PARIS Kyriad Porte D'ivry (Turístico)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turístico)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turístico)

7 CRUZEIRO NAVIO SOVEREIGN

Cidade de início do circuito: Madri. Cidade de fim do circuito: Barcelona.

MADRI
BARCELONA

TOULOUSE

PARIS

LA GOULETTE
(TúNIS)

CIVITAVECCHIA
(ROMA)

BORDEAUx

ROUEN

LONDRES

Dia Escala Chegada Saída

Dia 15° Sáb Barcelona Embarque 18:00
Dia 16° Dom Navegação Diversão em alto-mar
Dia 17° Seg La Goulette (Túnis) 07:00 14:00
Dia 18° Ter Nápoles 09:00 19:00
Dia 19° Qua Civitavecchia (Roma) 08:00 19:00
Dia 20° Qui La Spezia 07:00 20:00
Dia 21° Sex Villefranche (Mônaco) / Cannes 07:00 15:00
Dia 22° Sáb Barcelona 09:00 Desembarque 

LA SPEzIA 
(FLORENÇA)

NáPOLES/SALERNO

VILLEFRANCHE
(MôNACO/
MONTECARLO)

Início
Fim

Duração

Madri
Barcelona

22 dias
Preços por pessoa Us dólares
Quarto duplo e Cabine Interna Média Alta
Início em Madri - Fim Barcelona 22 dias ....... 3.330 3.890
Supl. Cabine Externa ................................ 404 457
Taxas e outras despesas .......................... 260
Taxas de serviço de administração (a pagar a bordo) ......... 90
ESPECIAL CRIANÇAS (Dividindo quarto e camarote com dois adultos, em 
cama extra):
De 6 a 23 meses: GRÁTIS, incluindo taxas e outras despesas de serviço e 
administração (sem direito a assento em ônibus e avião; berço em hotéis 
com pagamento direto)
De 2 a 11 anos: Desconto de 50% (Não se aplica a taxas e outras despesas 
de serviço e administração).
De 12 a 16 anos: Desconto de 35% (Não se aplica a taxas e outras despesas 
de serviço e administração).
3º pessoa (Dividindo quarto e camarote em cama extra):
Desconto 20% (Não se aplica a taxas e outras despesas de serviço e admi-
nistração)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Junho 13 Agosto 8 22

Julho 11 Setembro 19

l Média temporada l Alta temporada
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circuito londres · paris
& cruzeiro brisas do mediterrâneo  (Cód. 18 dias: 139LB-15; 15 dias: 139PB-15)

 Passageiros com início em LONDRES: 

1º Dia (Quarta): AMÉRICA – LONDRES
Saída de seu país de origem com destino a Londres. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Quinta): LONDRES
Chegada ao aeroporto, assistência e traslado ao 
hotel. Alojamento. Durante este dia, membros de 
nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre 
as atividades que você pode realizar durante sua 
estadia em Londres. Possibilidade de fazer uma 
excursão opcional a Londres, à City e visita a um 
típico “English Pub”. 

3º Dia (Sexta): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local à capital do Reino 
Unido. Passaremos pelos lugares mais representa-
tivos, como as Casas do Parlamento e o Big Ben, a 
Abadia de Westminster, Praça de Trafalgar, Palácio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus e 
bairro de Knightsbridge. Tarde livre para continuar 
desfrutando de uma das capitais mais animadas do 
mundo ou aproveitar para garimpar achados e fazer 
ótimas compras.

4º Dia (Sábado): LONDRES
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
poderemos fazer uma excursão opcional a Oxford e 
sua famosa Universidade, e a Windsor, onde tere-
mos tempo livre e posteriormente visitaremos o 
famoso Castelo (entrada inclusa), residência oficial 
da Família Real Britânica. Na parte da tarde, retorno 
a Londres. 

5º Dia (Domingo): LONDRES  –  FOLKESTONE  –  
EUROTÚNEL – CALAIS – PARIS
Café da manhã e saída para Folkestone pelo Euro-
túnel, passando por debaixo do Canal da Mancha, e 
seguir viagem até Paris. Alojamento. À noite, você 
vai poder visitar opcionalmente “Paris Iluminada” e 
fazer um bonito cruzeiro ao longo do Sena.

 Passageiros com início em PARIS: 

1º Dia (Sábado): AMÉRICA – PARIS
Saída de seu país de origem com destino a Paris. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Domingo): PARIS
Chegada ao aeroporto, assistência e traslado ao 
hotel. Alojamento. Durante este dia, membros de 
nossa empresa estarão no hotel para ajudá-lo a 
resolver qualquer dúvida e dar informações sobre 
as atividades que você pode realizar durante sua 
estadia em Paris. À noite, você vai poder visitar 
opcionalmente “Paris Iluminada” e fazer um bonito 
cruzeiro ao longo do Sena. 

6º Dia/3º (Segunda): PARIS 
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local pela “Cidade Luz”. 
Tarde livre para fazer uma visita opcional ao Museu 
do Louvre, um dos museus mais importantes do 
mundo e, à noite, assistir ao show do mundialmente 
famoso Moulin Rouge. 

7º Dia/4º (Terça): PARIS
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
você poderá fazer uma excursão opcional ao magnífi-
co Palácio de Versalhes, marco importante na histó-
ria da França. Declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO em 1979.

8º Dia/5º (Quarta): PARIS – LIMOGES – TOULOUSE
Café da manhã e saída para o sul da França. Atraves-
sando a região de Limousin, chegaremos a Limoges, 
célebre por suas fábricas de porcelana. Teremos tempo 
livre nessa cidade, que conta com muitos monumentos 
e edifícios: a Catedral de Saint-Etienne (Sto. Estêvão), 
o Anfiteatro galo-romano, a Estação dos Beneditinos, 
o Mercado Central. Através deles, a história se faz pre-
sente em cada esquina. Na hora marcada, seguiremos 
para Toulouse. Alojamento. 

9º Dia/6º (Quinta): TOULOUSE – BARCELONA
Café da manhã e saída para o centro de Toulouse, 
onde teremos tempo livre para descobrir esta bela 
e animada cidade, também conhecida como a “Ville 
Rose” pelo encanto de suas vistosas fachadas em 
tons rosados, e desfrutar da serenidade do cais do 
rio Garonne e das margens do Canal du Midi (decla-
rado “Patrimônio Mundial da Humanidade”). Na hora 
marcada, saída para Narbonne e para a fronteira 
espanhola, para chegar a Barcelona. Alojamento.

10º Dia/7º (Sexta): BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, visita 
panorâmica com guia local a esta magnífica cidade. 
Percorreremos os lugares mais típicos e originais, 
como o Paseo de Gracia, onde poderemos ver exem-
plos importantes da Arquitetura Modernista. Faremos 
uma pausa para fotos na Sagrada Família, obra-prima 
de Gaudí e máximo expoente da arquitetura modernista 
catalã. Subiremos a montanha de Montjuic, sede prota-
gonista da Exposição Internacional de 1929 e também 
dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Tarde livre para 
continuar explorando esta cosmopolita cidade.

11º Dia/8º (Sábado): BARCELONA –  CRUZEIRO 
BRISAS DO MEDITERRÂNEO
Café da manhã. Na hora marcada, traslado do hotel 
ao porto e embarque. Hora limite para embarque, 2 
horas antes da saída. 

Desfrute de seu cruzeiro PULLMANTUR: 8 dias 
para visitar os destinos mais interessantes do mar 
Mediterrâneo, como Túnis, Roma, Florença, Gênova 
e Mônaco/Montecarlo, durante os quais poderá par-
ticipar de nossas excursões opcionais com a garantia 
Pullmantur, ou descobrir por sua conta estes inte-
ressantes destinos, ou ainda, ficar a bordo e sim-
plesmente relaxar e desfrutar de nossas atenções 
e de um variado programa de atividades e serviços. 
Pensão Completa a bordo.

Para mais detalhes sobre seu cruzeiro, consulte a página 136.

Dia 18/15º (Sábado): BARCELONA
Café da manhã a bordo, desembarque e FIM DA VIAGEM.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet em todos os hotéis 

do circuito.
•  Guia acompanhante durante o circuito terrestre.
•  Visita com guia local em Londres, Paris e Barcelona.
•  Travessia do Canal da Mancha: Eurotúnel Folkestone-

Calais. 
•  Traslado em Barcelona do Hotel ao Porto
•  Cruzeiro 8 dias / 7 Noites, sistema de Pensão Completa a 

bordo, alojamento em Cabine Interna.
•  Taxas de Estadia Turística em Barcelona.

SUPLEMENTO QUARTO E CABINE INDIVIDUAL
Interna Externa

Início em Londres -  
Fim em Barcelona 18 dias ... 2.170 2.300
Início em Paris -  
Fim em Barcelona 15 dias  .. 1.770 1.900

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 LONDRES Royal National (Turístico)

3 PARIS Kyriad Porte D'ivry (Turístico)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turístico)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turístico)

7 CRUZEIRO NAVIO SOVEREIGN

Cidades de início do circuito: Paris e Londres.

BARCELONA

PARIS

LA GOULETTE
(TúNIS)

Cidade de fim do circuito: Barcelona.

CIVITAVECCHIA
(ROMA)

TOULOUSE

LONDRES

Dia Escala Chegada Saída

Sábado Barcelona Embarque 18:00
Domingo Navegação Diversão em alto-mar
Segunda La Goulette (Túnis) 07:00 14:00
Terça Nápoles/Salerno/Sardenha 09:00 19:00
Quarta Civitavecchia (Roma) 08:00 19:00
Quinta La Spezia 07:00 20:00
Sexta Villefranche (Mônaco) / Cannes 07:00 15:00
Sábado Barcelona 09:00 Desembarque 

LA SPEzIA 
(FLORENÇA)

NáPOLES/SALERNO

VILLEFRANCHE
(MôNACO/
MONTECARLO)

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA

INÍCIO EM LONDRES: QUARTAS
Junho 17 Agosto 12 26

Julho 15 Setembro 23

INÍCIO EM PARIS: SÁBADOS
Junho 20 Agosto 15 29

Julho 18 Setembro 26

l Média temporada l Alta temporada

Início
Fim

Duração

londres o parÍs
Barcelona
15 ou 18 dias

Preços por pessoa Us dólares

Quarto duplo e Cabine Interna Média Alta
Início em Londres-Fim em Barcelona 18 dias. 2.920 3.470
Início em Paris-Fim em Barcelona 15 dias .... 2.460 3.020
Supl. Cabine Externa ................................ 404 457
Taxas e outras despesas .......................... 260
Taxas de serviço de administração (a pagar a bordo) ..... 90
ESPECIAL CRIANÇAS (Dividindo quarto e camarote com dois adultos, em 
cama extra):
De 6 a 23 meses: GRÁTIS, incluindo taxas e outras despesas de serviço e 
administração (sem direito a assento em ônibus e avião; berço em hotéis 
com pagamento direto)
De 2 a 11 anos: Desconto de 50% (Não se aplica a taxas e outras despesas 
de serviço e administração).
De 12 a 16 anos: Desconto de 35% (Não se aplica a taxas e outras despesas 
de serviço e administração).
3º pessoa (Dividindo quarto e camarote em cama extra):
Desconto 20% (Não se aplica a taxas e outras despesas de serviço e admi-
nistração).
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cruzeiro pelos mares do norte  
& circuito madri-andaluzia e costa del sol  (Cód. 209MMX-15; 209TLL-15; 210MMX-15; 210TRD-15)

1º Dia (Quinta): AMÉRICA – MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Madri. Noite a bordo. 
2º Dia (Sexta): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência 
e traslado ao hotel. Nosso transferista irá aconselhá-
-lo e disponibilizar nossos serviços para que você 
aproveite ao máximo esta cosmopolita cidade. Alo-
jamento. 
3º Dia (Sábado): MADRI – MALMÖ (Copenhague) / 
TALLINN / TRONDHEIM – CRUZEIRO MARES DO NORTE
Café da manhã e traslado do hotel ao aeroporto para 
embarcar no voo especial para Malmö / Tallinn / Tron-
dheim, dependendo do cruzeiro escolhido. Chegada ao 
aeroporto correspondente. Traslado do aeroporto ao 
porto e embarque Tempo livre para desfrutar a bordo, 
ir à terra para percorrer a cidade por conta própria ou 
participar de uma de nossas excursões opcionais. Hora 
limite para embarque, 2 horas antes da saída.
Desfrute de seu cruzeiro PULLMANTUR: 8 dias para 
visitar países tão atraentes como: Estônia, Rússia, 
Finlândia, Suécia, Alemanha e Dinamarca ou as mais 
incríveis paisagens dos fiordes da Noruega, durante 
os quais você poderá participar de nossas excursões 
opcionais, ou descobrir por sua conta estes interessan-
tes destinos, ou ainda, permanecer a bordo, relaxar e 
desfrutar de nosso atendimento e do variado programa 
de atividades e serviços. Pensão Completa a bordo.

ESCOLHA SEU CRUZEIRO ENTRE ESTAS 4 OPÇÕES:
Opç. 1 CAPITAIS BÁLTICAS.- Embarque em MALMÖ:

Dia Escala Chegada Saída

3º Dia  Sáb Malmö (Copenhague) Embarque 21:00
4º Dia  Dom Warmemünde   07:00 15:00
5º Dia  Seg Navegação Diversão em alto-mar
6º Dia Ter Nynäshmann (Estocolmo)   07:00 17:00
7º Dia  Qua Helsinki 11:30 18:00
8º Dia  Qui  S. Petersburgo 08:00 –
9º Dia  Sex  S. Petersburgo – 19:00
10º Dia  Sáb  Tallinn 09:00 20:00
Para mais detalhes sobre seu cruzeiro, consulte a página 136.

Opç. 2 CAPITAIS BÁLTICAS.- Embarque em TALLINN:
Dia Escala Chegada Saída

3º Dia  Sáb Tallinn Embarque 20:00
4º Dia  Dom S. Petersburgo 11:00 –
5º Dia  Seg S. Petersburgo – 19:00
6º Dia Ter Helsinki 09:00 16:00
7º Dia  Qua Nynäshmann (Estocolmo)   09:00 20:00
8º Dia  Qui  Navegação Diversão em alto-mar
9º Dia  Sex  Warmemünde   07:00 20:00
10º Dia  Sáb  Malmö (Copenhague) 08:00 Desembarque
Para mais detalhes sobre seu cruzeiro, consulte a página 136.

Opç. 3 FIORDES DO NORTE. - Embarque em MALMÖ:
Dia Escala Chegada Saída

3º Dia  Sáb Malmö (Copenhague) Embarque 21:00
4º Dia  Dom Navegação Diversão em alto-mar
5º Dia  Seg Stavanger 08:00 18:00
6º Dia Ter Bergen 08:00 18:00
7º Dia  Qua Flaam 07:00 16:00
8º Dia  Qui  Hellesylt 10:00 12:00

Geiranger 14:00 20:00
9º Dia  Sex  Alesund 08:00 18:00
10º Dia  Sáb  Trondheim 10:00 Desembarque
Para mais detalhes sobre seu cruzeiro, consulte a página 136.

Opç. 4 FIORDES DO NORTE. - Embarque em TRONDHEIM:

Dia Escala Chegada Saída

3º Dia  Sáb Trondheim Embarque 20:00
4º Dia  Dom Alesund 09:00 18:00
5º Dia  Seg Hellesylt 07:00 09:00

Geiranger 11:00 16:00
6º Dia Ter Flaam 09:00 20:00
7º Dia  Qua Bergen 08:00 18:00
8º Dia  Qui  Stavanger 08:00 18:00
9º Dia  Sex  Navegação Diversão em alto-mar
10º Dia  Sáb  Malmö (Copenhague) 08:00 Desembarque

Para mais detalhes sobre seu cruzeiro, consulte a página 136.

10º Dia (Sábado): MALMÖ (Copenhage)  / TALLINN 
/ TRONDHEIM – MADRI
Café da manhã a bordo e no horário indicado, desem-
barque e traslado ao aeroporto, ou participação em 
qualquer de nossas visitas e excursões opcionais orga-
nizadas e coordenadas para finalizar no aeroporto. 
Saída em voo especial para Madri. Chegada e traslado 
do aeroporto ao hotel. Alojamento.
11º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, come-
çando pela Velha Madri, com sua típica atmosfera, até 
a Nova Madri, com seus modernos edifícios, jardins, 
Paseo de La Castellana, Plaza de Castilla (Puerta de 
Europa), passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, 
Plaza de Cibeles, símbolo da cidade e a Gran Vía, para 
terminar na régia Plaza de Oriente. 
12º Dia (Segunda): MADRI – TOLEDO – MADRI
Café da manhã e alojamento. De manhã, excursão 
com guia local à imperial cidade de Toledo. Visita a 
esta monumental cidade, Patrimônio da Humanidade. 
Faremos um passeio a pé pelo centro histórico visi-
tando: a Catedral (visita ao interior), a igreja de São 
Tomé (visita ao interior) e no antigo bairro judeu, a 
sinagoga de Santa Maria la Blanca. Retorno a Madri 
e tarde livre.
13º Dia (Terça): MADRI – CÓRDOBA – SEVILHA
Café da manhã. Pick-up no hotel para seguir para a 
região de La Mancha, onde faremos uma parada na 
venda típica de Dom Quixote. Mais ao sul, nossa próxima 
parada será Córdoba, cujo centro histórico é Patrimônio 
da Humanidade. Teremos tempo livre para visitar a 
cidade e dar um passeio a pé no Bairro Judeu com sua 
famosa Mesquita (visita ao interior). À tarde, seguiremos 
para Sevilha. Alojamento. À noite você poderá assistir, 
opcionalmente, a um “tablao” flamenco.
14º Dia (Quarta): SEVILHA
Café da manhã. Pick-up no hotel para seguir para a 
região de La Mancha, onde faremos uma parada na 
venda típica de Dom Quixote. Mais ao sul, nossa próxima 
parada será Córdoba, cujo centro histórico é Patrimônio 
da Humanidade. Teremos tempo livre para visitar a 
cidade e dar um passeio a pé no Bairro Judeu com sua 
famosa Mesquita (visita ao interior). À tarde, seguiremos 
para Sevilha. Alojamento. À noite você poderá assistir, 
opcionalmente, a um “tablao” flamenco.
15º Dia (Quinta): SEVILHA – CÁDIZ – JEREZ –  
LA LINEA (GIBRALTAR) – COSTA DEL SOL
Café da manhã e saída para Cádiz, popularmente 
conhecida como “La Tacita de Plata” (A Xicrinha de 
Prata). Cercada pelo mar, é “quase” uma ilha, que, 
com seus 3 mil anos de história, se gaba de ser a mais 
antiga cidade europeia e também de ser o berço da pri-
meira Constituição Espanhola, em 1812. Breve passeio 
panorâmico pela cidade. Seguiremos para Jerez, onde 
visitaremos uma de suas famosas adegas. A seguir, 
chegaremos a La Línea, cidade que faz fronteira com 
Gibraltar. Tempo livre durante o qual teremos a possi-
bilidade de cruzar a fronteira e adentrar neste peculiar 
enclave britânico dentro da Península Ibérica, com seu 
famoso Rochedo. À tarde, saída para a mundialmente 
famosa Costa del Sol. Jantar e alojamento.
Verifique se há necessidade de visto para entrar em 
Gibraltar (Reino Unido).
16º Dia (Sexta): COSTA DEL SOL – GRANADA
Café da manhã e tempo livre neste ponto turístico de 
fama mundial. Na parte da manhã saída para Granada, 
assentada aos pés da Sierra Nevada. Alojamento. 
17º Dia (Sábado): GRANADA – LA MANCHA – 
MADRI
Café da manhã. Visita ao magnífico complexo monu-
mental da Alhambra, declarada Patrimônio da Huma-
nidade, com seus belos Palácios Nasridas e os esplên-
didos Jardins do Generalife. Finalizada a visita, aden-
traremos na região de La Mancha, onde visitaremos 
uma famosa adega localizada num belo cenário natural 
e percorreremos a propriedade e seus vinhedos, termi-
nando com uma degustação dos vinhos que acompa-
nharão o almoço incluso, cujo menu é elaborado à base 
de produtos gastronômicos típicos da região. Na hora 
marcada continuação para Madri. Alojamento.
18º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60:000€

•  Recepção no aeroporto de Madri e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet, serviço de 

carregadores incluso no Hotéis do Circuito.
•  Guia acompanhante durante o circuito terrestre.
•  Visita com guia local em Madri, Toledo, Córdoba, Sevilha, 

Alhambra de Granada e circuito panorâmico em Cadiz.
•  Meia Pensão na Costa del Sol.
•  Visita com degustação de vinhos numa famosa adega de 

Jerez.
•  Visita a uma famosa adega da região de La Mancha, com 

degustação de vinhos e almoço típico incluso.
•  Voos Madri-Tallinn/Malmö/Trondheim e vice-versa, em 

classe turística.
•  Traslados do Aeroporto ao Porto e vice-versa.
•  Traslados Hotel-Aeroporto e vice-versa na saída e chegada 

do Cruzeiro.
•  Cruzeiro 8 dias / 7 Noites, sistema de Pensão Completa a 

bordo, alojamento em Cabine Interna.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Quintas

Cruzeiro CAPITAIS
BÁLTICAS

FIORDES
DO NORTE

Embarque MALMÖ TALLINN MALMÖ TRONDHEIM

Maio -- -- 21*
Junho -- -- -- 25
Julho 2   30 9 16 23
Agosto 27 6 13 20
Setembro -- 3 -- --

l Média temporada l Alta temporada

* Consulte itinerário do cruzeiro

SUPLEMENTO QUARTO E CABINE INDIVIDUAL
Interna Externa

Início e fim em Madri 18 dias ......... 2.040 2.040

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 MADRI Florida Norte HHHH

7 CRUZEIRO NAVIO EMPRESS

3 MADRI Florida Norte HHHH

2 SEVILHA Ayre SevillaHHHH

1 C.SOL Las Piramides (Jr. Suíte) HHHH

1 GRANADA Corona De GranadaHHHH

1 MADRI Florida Norte HHHH

Cidade de início e fim do circuito: Madri.

NyNäSHAMN
(ESTOCOLMO)

MALMÖ
(COPENHAGUE)

WARMEMüNDE
(BERLIM)

LA LÍNEA (GIBRALTAR)

S. PERTERSBURGO

TALLINNSTAVANGER

GEIRANGER
FLAAM

BERGEN

ALESUND
TRONDHEIM

HELSINkI

CóRDOBA MADRI

GRANADA
LA MANCHA

COSTA DEL SOL

SEVILHA

Início e fim
Duração

Madri
18 dias

Preços por pessoa Us dólares
Quarto duplo e Cabine Interna Média Alta
Báltico + Andaluzia e Costa del Sol 18 dias .... 3.270 4.060
Fiordes + Andaluzia e Costa del Sol 18 dias ... 3:000 3.560
Supl. Cabine Externa ....................................... 150 300
Taxas e outras despesas ................................. 276
Taxas de serviço de administração (a pagar a bordo) ....... 90
ESPECIAL CRIANÇAS (Dividindo quarto e camarote com dois adultos, em 
cama extra):
De 6 a 23 meses: GRÁTIS, incluindo taxas e outras despesas de serviço e 
administração (sem direito a assento em ônibus e avião; berço em hotéis 
com pagamento direto)
De 2 a 11 anos: Desconto de 35% (Não se aplica a taxas e outras despesas 
de serviço e administração).
De 12 a 16 anos: Desconto de 25% (Não se aplica a taxas e outras despesas 
de serviço e administração).
3º pessoa (Dividindo quarto e camarote em cama extra):
Desconto 15% (Não se aplica a taxas e outras despesas de serviço e admi-
nistração).
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1º Dia (Quinta): AMÉRICA – MADRI
Saída de sua cidade de origem com destino final, Madri. Noite 
a bordo. 
2º Dia (Sexta): MADRI
Chegada ao aeroporto de Madri-Barajas. Assistência e 
traslado ao hotel. Nosso transferista irá aconselhá-lo e 
disponibilizar nossos serviços para que você aproveite 
ao máximo esta cosmopolita cidade. Alojamento. 
3º Dia (Sábado): MADRI – MALMÖ (Copenhague) / 
TALLINN / TRONDHEIM – CRUZEIRO MARES DO NORTE
Café da manhã e traslado do hotel ao aeroporto para 
embarcar no voo especial para Malmö / Tallinn / Tron-
dheim, dependendo do cruzeiro escolhido. Chegada ao 
aeroporto correspondente. Traslado do aeroporto ao 
porto e embarque Tempo livre para desfrutar a bordo, 
ir à terra para percorrer a cidade por conta própria ou 
participar de uma de nossas excursões opcionais. Hora 
limite para embarque, 2 horas antes da saída.
Desfrute de seu cruzeiro PULLMANTUR: 8 dias para 
visitar países tão atraentes como: Estônia, Rússia, 
Finlândia, Suécia, Alemanha e Dinamarca ou as mais 
incríveis paisagens dos fiordes da Noruega, durante 
os quais você poderá participar de nossas excursões 
opcionais, ou descobrir por sua conta estes interes-
santes destinos, ou ainda, ficar a bordo e simples-
mente relaxar ao som do mar, desfrutando de nossas 
atenções e de um variado programa de atividades e 
serviços. Pensão Completa a bordo.

ESCOLHA SEU CRUZEIRO ENTRE ESTAS 4 OPÇÕES:
Opç. 1 CAPITAIS BÁLTICAS.- Embarque em MALMÖ:

Dia Escala Chegada Saída

3º Dia  Sáb Malmö (Copenhague) Embarque 21:00
4º Dia  Dom Warmemünde 09:00 21:00
5º Dia  Seg Navegação Diversão em alto-mar
6º Dia  Ter Nynäshmann (Estocolmo)   07:00 17:00
7º Dia  Qua Helsinki 11:30 18:00
8º Dia  Qui  S. Petersburgo 08:00 –
9º Dia  Sex  S. Petersburgo – 19:00
10º Dia  Sáb  Tallinn 09:00 Desembarque
Para mais detalhes sobre seu cruzeiro, consulte a página 136.

Opç. 2 CAPITAIS BÁLTICAS.- Embarque em TALLINN:
Dia Escala Chegada Saída

3º Dia  Sáb Tallinn Embarque 20:00
4º Dia  Dom S. Petersburgo 11:00 –
5º Dia  Seg S. Petersburgo – 19:00
6º Dia  Ter Helsinki 09:00 16:00
7º Dia  Qua Nynäshmann (Estocolmo)   09:00 20:00
8º Dia  Qui  Navegação Diversão em alto-mar
9º Dia  Sex  Warmemünde 07:00 20:00
10º Dia  Sáb  Malmö (Copenhague) 08:00 Desembarque
Para mais detalhes sobre seu cruzeiro, consulte a página 136.

Opç. 3 FIORDES DO NORTE. - Embarque em MALMÖ:
Dia Escala Chegada Saída

3º Dia  Sáb Malmö (Copenhague) Embarque 21:00
4º Dia  Dom Navegação Diversão em alto-mar
5º Dia  Seg Stavanger 08:00 18:00
6º Dia Ter Bergen 08:00 18:00
7º Dia  Qua Flaam 07:00 16:00
8º Dia  Qui  Hellesylt 10:00 12:00

Geiranger 14:00 20:00
9º Dia  Sex  Alesund 08:00 18:00
10º Dia  Sáb  Trondheim 10:00 Desembarque
Para mais detalhes sobre seu cruzeiro, consulte a página 136.

Opç. 4 FIORDES DO NORTE. - Embarque em TRONDHEIM:

Dia Escala Chegada Saída

3º Dia  Sáb Trondheim Embarque 20:00
4º Dia  Dom Alesund 09:00 18:00
5º Dia  Seg Hellesylt 07:00 09:00

Geiranger 11:00 16:00
6º Dia Ter Flaam 09:00 20:00
7º Dia  Qua Bergen 08:00 18:00
8º Dia  Qui  Stavanger 08:00 18:00
9º Dia  Sex  Navegação Diversão em alto-mar
10º Dia  Sáb  Malmö (Copenhague) 08:00 Desembarque

Para mais detalhes sobre seu cruzeiro, consulte a página 136.

10º Dia (Sábado): MALMÖ (Copenhage) / TALLINN / 
TRONDHEIM – MADRI
Café da manhã a bordo e no horário indicado, desem-
barque e traslado ao aeroporto, ou participação em 
qualquer de nossas visitas e excursões opcionais orga-
nizadas e coordenadas para finalizar no aeroporto. 
Saída em voo especial para Madri. Chegada e traslado 
do aeroporto ao hotel. Alojamento.

11º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, come-
çando pela Velha Madri, com sua típica atmosfera, até 
a Nova Madri, com seus modernos edifícios, jardins, 
Paseo de La Castellana, Plaza de Castilla (Puerta de 
Europa), passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, 
Plaza de Cibeles, símbolo da cidade e a Gran Vía, para 
terminar na régia Plaza de Oriente. 

12º Dia (Segunda): MADRI – TOLEDO – MADRI
Café da manhã e alojamento. De manhã, excursão com 
guia local à imperial cidade de Toledo. Visita a esta monu-
mental cidade, Patrimônio da Humanidade. Faremos um 
passeio a pé pelo centro histórico visitando: a Catedral 
(visita ao interior), a igreja de São Tomé (visita ao interior) 
e no antigo bairro judeu, a sinagoga de Santa Maria la 
Blanca. Retorno a Madri e tarde livre.

13º Dia (Terça): MADRI – ASTORGA – LUGO
Café da manhã, pick-up no hotel e saída para Villacas-
tín e Medina del Campo, onde poderemos admirar seu 
famoso Castelo da Mota. Continuação para Astorga, 
onde faremos uma breve pausa e teremos tempo livre 
para visitar seu famoso Palácio Episcopal, obra de 
Gaudí. Na parte da tarde, saída com destino a Lugo, 
que ainda conserva vestígios de seu passado romano, 
com suas muralhas, as únicas declaradas Patrimônio 
da Humanidade. Alojamento.

14º Dia (Quarta): LUGO – A CORUNHA
Café da manhã e saída para A Corunha (em galego A 
Coruña). Visita panorâmica percorrendo o Passeio da 
Marina, com suas belas casas de galerias envidraça-
das, a Praça de Maria Pita, a Torre de Hércules, onde 
faremos uma parada para admirar o farol em funcio-
namento mais antigo do mundo, Patrimônio da Huma-
nidade, de onde é possível contemplar uma magnífica 
vista do mar. Tarde livre. Possibilidade de fazer uma 
excursão opcional às Rias Altas. Alojamento.

15º Dia (Quinta): A CORUNHA – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Café da manhã. Saída para Santiago, cuja cidade antiga é 
Patrimônio da Humanidade e um dos mais importantes 
núcleos monumentais da Espanha, centro de peregrina-
ção cristã e ponto final da via do Caminho de Santiago 
originariamente construída pelo império romano. Visita 
à cidade, percorrendo a Praça do Obradoiro e sua Cate-
dral, dedicada ao Apóstolo São Tiago, o Maior. Tarde livre 
para continuar visitando cidade, que tem um ambiente 
universitário e estudantil. Alojamento.

16º Dia (Sexta): SANTIAGO DE COMPOSTELA – 
RIAS BAIXAS – LA TOJA – VIGO
Café da manhã. Saída para a deliciosa região das 
Rias Baixas galegas. Passando entre maravilhosas 
paisagens, chegaremos a La Toja, uma das ilhas mais 
conhecidas graças ao seu famoso balneário. Tempo 
livre e continuação pelas Rias de Arosa e Pontevedra 
até chegar a Vigo, situada na metade da Ria à qual dá 
seu nome e, sem dúvida, a mais bela, com magníficas 
praias. Alojamento. 

17º Dia (Sábado): VIGO – SALAMANCA – MADRI
Café da manhã. Saída pela Via de la Plata até chegar 
a Salamanca. Tempo livre nesta cidade universitária 
por excelência, de grande riqueza artística. A Praça 
Principal, a Casa das Conchas, a Catedral Nova, a Cate-
dral Velha e a Universidade são algumas das muitas 
atrações que oferece esta cidade, cujo centro histórico 
foi declarado Patrimônio da Humanidade. Continuação 
para chegar a Madri. Alojamento.

18º Dia (Domingo): MADRI
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

cruzeiro pelos mares do norte 
& circuito madri-galícia e rias baixas (Cód. 216MMX-15; 216TLL-15; 217MMX-15; 217TRD-15)

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60:000€.
•  Recepção no aeroporto de Madri e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet, serviço de 

carregadores incluso no Hotéis do Circuito
•  Guia acompanhante durante o circuito terrestre.
•  Visita com guia local em Madri, Toledo, Santiago de 

Compostela e circuito panorâmico em A Corunha.
•  Voos Madri-Tallinn/Malmö/Trondheim e vice-versa, em 

classe turística.
•  Traslados do Aeroporto ao Porto e vice-versa.
•  Traslados Hotel-Aeroporto e vice-versa na saída e 

chegada do Cruzeiro.
•  Cruzeiro 8 dias / 7 Noites, sistema de Pensão Completa a 

bordo, alojamento em Cabine Interna.

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Quintas

Cruzeiro CAPITAIS
BÁLTICAS

FIORDES
DO NORTE

Embarque MALMÖ TALLINN MALMÖ TRONDHEIM

Maio -- -- 21 --

Junho -- -- -- 25

Julho 2   30 9 16 23

Agosto 27 6 13 20

Setembro -- 3 -- --

l Média temporada l Alta temporada

SUPLEMENTO QUARTO E CABINE INDIVIDUAL
Interna Externa

Início e fim em Madri 18 dias .. 2.100 2.100

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 MADRI Catalonia Gran Via HHHH

7 CRUZEIRO NAVIO EMPRESS

3 MADRI Catalonia Gran Via HHHH

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUNHA Tryp CoruñaHHHH

1 S. COMPOSTELA Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

1 MADRI Catalonia Gran Via HHHH

Cidade de início e fim do circuito: Madri.

NyNäSHAMN
(ESTOCOLMO)

LUGO
A CORUNHA

SANTIAGO
VIGO

MALMÖ
(COPENHAGUE)

S. PERTERSBURGO
TALLINNSTAVANGER

GEIRANGER
FLAAM

ALESUND
TRONDHEIM

HELSINkI

MADRI
TOLEDO

WARMEMüNDE
(BERLIM)

BERGEN

Início e fim
Duração

Madri
18 dias

Preços por pessoa Us dólares

Quarto duplo e Cabine Interna Média Alta
Báltico + Galícia 18 dias .................................. 3.270 4.050
Fiordes + Galícia 18 dias ................................. 2.990 3.560
Supl. Cabine Externa ....................................... 150 300
Taxas e outras despesas ................................. 276
Taxas de serviço de administração (a pagar a bordo) ... 90
ESPECIAL CRIANÇAS (Dividindo quarto e camarote com dois adultos, em 
cama extra):
De 6 a 23 meses: GRÁTIS, incluindo taxas e outras despesas de serviço e 
administração (sem direito a assento em ônibus e avião; berço em hotéis 
com pagamento direto)
De 2 a 11 anos: Desconto de 35% (Não se aplica a taxas e outras despesas 
de serviço e administração).
De 12 a 16 anos: Desconto de 25% (Não se aplica a taxas e outras despesas 
de serviço e administração).
3º pessoa (Dividindo quarto e camarote em cama extra):
Desconto 15% (Não se aplica a taxas e outras despesas de serviço e admi-
nistração).
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brisas do mediterrâneocapitais bálticas fiordes do norte
EMBARQUE EM BARCELONA E EM CIVITAVECCHIA (Roma)
Com o cruzeiro BRISAS DO MEDITERRÂNEO, durante 8 
dias e 7 noites, você vai desfrutar da calidez e da brisa da 
região do Mediterrâneo e conhecer alguns dos lugares 
mais maravilhosos do mundo. Um cruzeiro com todo o 
sabor das cidades e da cultura mediterrânica. Tudo isso 
sem desfazer as malas. Uma viagem para ser lembrada 
por toda a vida.

EMBARQUE Sábado: BARCELONA. Escala até as 18:00
Café da manhã no hotel. Na hora marcada, traslado 
do hotel ao porto e embarque no navio Sovereign. A 
cidade de Gaudí, o bairro Gótico e uma das cidades mais 
cosmopolitas da Europa, onde tradição e modernidade se 
reúnem à beira do mar Mediterrâneo.

Domingo: NAVEGAÇÃO
Relax e diversão a bordo. Desfrute de nosso atendimento 
e do diversificado programa de atividades e serviços que 
colocamos a sua disposição durante este di. 

Segunda: LA GOULETTE (Túnis)  Escala de  07:00  a 14:00
Uma das escalas más exóticas graças à mistura 
arquitetônica de arte romana e muçulmana. Você vai vibrar 
com a medina, no centro de Túnis, e suas movimentadas e 
animadas ruelas, seus densos aromas e cores.

Terça: NÁPOLES: Escala de 09:00 a 19:00
Chegaremos a Nápoles, na região da Campânia, situada 
aos pés do Vesúvio. Cidade de grande riqueza histórica e 
artística herdada dos gregos, romanos, espanhóis, entre 
outros povos mestiços; perto da mítica Pompeia e da 
exuberante ilha de Capri.

Quarta: CIVITAVECCHIA (Roma). Escala de 08:00 a 19:00
Esta pequena cidade é a entrada principal da cidade de 
Roma. Sua vasta cultura e longa tradição, mundialmente 
conhecidas, fazem deste lugar uma escala de grande 
interesse cultural.
EMBARQUE EM CIVITAVECCHIA. Escala até as  19:00
Café da manhã no hotel. Na parte da manhã faremos a 
visita panorâmica com guia local. No horário combinado, 
traslado do hotel ao porto de Civitavecchia. Embarque no 
navio Sovereign.
DESEMBARQUE EM CIVITAVECCHIA. Escala desde 08:00
Café da manhã a bordo, desembarque e traslado até 
o hotel de Roma. Resto do dia livre que você pode 
aproveitar para participar de algumas visitas e excursões 
opcionais organizadas ou descobrir por conta própria esta 
maravilhosa cidade. Alojamento.

Quinta: LA SPEZIA (Florencia/Pisa) Escala de 07:00 a 20:00
Ponha os pés na Toscana italiana através desta magnífica 
localidade e conheça Pisa e Florença. Sua antiga 
civilização e sua grande riqueza cultural vão realmente 
surpreendê-lo.

Sexta: VILLEFRANCHE (Mônaco/Montecarlo) Escala de 
07:00 a 15:00
Este encantador porto francês goza de um ambiente 
descontraído, elegante e exclusivo. Suas fachadas 
coloridas e suas ruelas bem cuidadas conduzem a lugares 
tão seletivos como Mônaco e Monte Carlo. Conheça-os 
e desfrute de todo o seu glamour, suas praias e seus 
refinados lugares de ócio.

Sábado: BARCELONA Escala a partir das 09:00
Café da manhã a bordo. Desembarque e FIM DA VIAGEM 
para os passageiros com embarque em Barcelona, e 
continuação até Roma para os passageiros com embarque 
nesta cidade.

EMBARQUE EM MALMÖ (Copenhague) E EM TALLINN 
(Estônia)
Mergulhe na riqueza da cultura báltica com nosso cruzeiro 
CAPITAIS BÁLTICAS. Garantimos que a magia e a cultura de 
suas cidades vão perdurar para sempre em sua memória 
com esta experiência única de 8 dias e 7 noites. Tudo isso sem 
precisar desfazer as malas. 

Sábado: VOO MADRI – MALMÖ / TALLINN
Café da manhã no hotel e traslado do hotel ao aeroporto 
para embarcar no voo especial com destino a Copenhague/
Tallinn. Chegada ao aeroporto. Traslado ao porto e embarque 
no navio Empress.
MALMÖ (Copenhague) Escala até as 21:00
Escala até as  20:00 (embarcando em Tallinn)
Ponto de partida de nosso cruzeiro. Em Copenhague, 
caminharemos pela maior rua de pedestres de toda Europa, a 
Ströget. Admire sua moderna arquitetura, seus típicos canais, 
suas fileiras de casas coloridas e seus magníficos museus.

Domingo: Warmemünde  (Berlim) Escala 09:00 a 21:00
Sexta (embarcando em Tallinn). Escala 07:00 a 20:00
Do porto de  Warmemünde você pode chegar a Berlim, uma 
cidade de contrastes, dinâmica, diversificada, rica em arte 
e cultura. Descubra sua grande miscigenação cultural e os 
diversos lugares cheios de história.

Segunda: NAVEGAÇÃO
Quinta (embarcando em Tallinn)
Relax e diversão a bordo. Desfrute de nosso atendimento 
e do diversificado programa de atividades e serviços que 
colocamos a sua disposição durante este dia. 

Terça: NYNÄSHAMN (Estocolmo) Escala 07:00 a 17:00
Quarta: (embarcando em Tallinn). Escala 09:00 a 20:00
Estocolmo, capital da Suécia, é considerada uma das mais 
belas cidades da Europa, enaltecida por seus edifícios, sua 
arquitetura, pela qualidade de sua água e seus vários parques, 
jardins e canais. Percorra a “Veneza do Norte” de ilha em ilha.

Quarta: HELSINKI. Escala 11:30 a 18:00
Terça (embarcando em Tallinn). Escala 09:00 a 16:00.
A “Filha do Mar Báltico” é a capital da Finlândia. As 
caminhadas pelo centro da cidade mostram as diferentes 
facetas de sua história, enquanto a arquitetura moderna e o 
design de ponta manifestam suas aspirações futuristas.

Quinta e Sexta: SÃO PETERSBURGO.
Escala Quinta 08:00 a Sexta 19:00 (Noite no porto)
Domingo e Segunda (embarcando em Tallinn)
Escala Domingo 11:00 a Segunda 19:00 (Noite no porto)
O centro São Petersburgo é considerado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Esta cidade foi testemunha de 
eventos históricos tão importantes como o fim da monarquia, 
a insurreição bolchevique e a Revolução Russa de 1917. Venha 
e desfrute deste museu a céu aberto.

Sábado: TALLINN (Estônia). Escala a partir das 09:00
Conhecida como a “Joia do Báltico”. Visitar esta cidade 
fortificada, que conta com diversos edifícios e torres, é como 
ser protagonista de um inesquecível conto medieval.
Voo TALLINN / MALMÖ –  MADRI
Na hora indicada, desembarque e traslado ao aeroporto 
ou participação em uma das vistias e excursões opcionais 
planejadas para finalizar no aeroporto. Saída em voo especial 
para Madri. Chegada, traslado ao hotel. Alojamento.

EMBARQUE EM MALMÖ (Copenhague) E EM TRONDHEIM
Com o cruzeiro FIORDES DO NORTE, você vai assistir a 
um incrível espetáculo da natureza. Assombro, fascinação, 
encantamento, são algumas das sensações que os belos 
fiordes noruegueses vão despertar em você. Uma experiência 
única de 8 dias e 7 noites. Tudo isso sem precisar desfazer as 
malas. Uma viagem para recordar a vida inteira.

Sábado: VOO MADRI  –  MALMÖ / TRONDHEIM
Café da manhã no hotel e traslado do hotel ao aeroporto 
para embarcar no voo especial com destino a Copenhague/ 
Trondheim. Chegada ao aeroporto. Traslado ao porto e 
embarque no navio Empress.
MALMÖ (Copenhague) Escala até as 21:00
Escala até as  20:00 (embarcando em Trondheim)
Nesta antiga fortaleza viking, você vai caminhar pela mais 
extensa rua de pedestres da Europa. A arquitetura moderna 
da cidade mantém-se no mesmo nível que os seus típicos 
canais, as fileiras de casas coloridas e os fantásticos museus.

Domingo: NAVEGAÇÃO
Sexta (embarcando em Trondheim)
Relax e diversão a bordo. Desfrute de nosso atendimento 
e do diversificado programa de atividades e serviços que 
colocamos a sua disposição durante este dia. 

Segunda: STAVANGER Escala 08:00 a 18:00
Quinta (embarcando em Trondheim) Escala 08:00 a 18:00
Uma mistura fascinante de antiguidade e modernidade. Não 
deixe de visitar a bem preservada cidade antiga (Gamle 
Stavanger), o museu Canning e a Catedral do século XII.

Terça: BERGEN. Escala 08:00 a 18:00
Quarta (embarcando em Trondheim). Escala 08:00 a 18:00
A porta de entrada para os fiordes noruegueses é também o 
maior porto de toda a Noruega. Bergen é o ponto de partida 
para explorar os deslumbrantes fiordes e geleiras do oeste da 
Noruega, incluindo o Hardangerfjord e o Sognefjord.

Quarta: FLÅM. Escala 07:00 a 16:00
Terça (embarcando em Trondheim). Escala 09:00 a 20:00.
Este pequeno porto está situado em um dos fiordes mais 
bonitos da Noruega, Sognefjord, o segundo maior do mundo, 
declarado Patrimônio da Humanidade.

Quinta: HELLESYLT. Escala 10:00 a 12:00
GEIRANGER. Escala 14:00 a 20:00
Segunda (embarcando em Trondheim) HELLESYLT. Escala 07:00 a 09:00
GEIRANGER. Escala 11:00 a 16:00
Você vai descobrir as mais belas paisagens naturais da 
Noruega: picos cobertos de neve, lagos de coloração azul 
glacial, cachoeiras e vistas panorâmicas deslumbrantes. 
Geiranger é considerado o melhor destino turístico da 
Escandinávia. O fiorde de Geiranger foi declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO.

Sexta: ÅLESUND. Escala 08:00 a 18:00
Domingo (embarcando em Trondheim). Escala 09:00 a 18:00
Ålesund é conhecida por sua arquitetura em estilo Art Nouveau 
e pelos altos picos dos Alpes Sunnmørsalpene. Possui um dos 
maiores aquários do mundo, o Atlanterhavsparken.

Sábado: TRONDHEIM. Escala a partir das 10:00
Embarque em Trondheim. Escala até as 20:00.
Um lindo lugar, com amplas e belas ruas e uma longa 
história. É considerada a cidade dos contos tradicionais.

Voo TRONDHEIM / MALMÖ  –  MADRI
No horário indicado, desembarque e traslado ao aeroporto 
ou participação em uma das vistias e excursões opcionais 
planejadas para finalizar no aeroporto. Saída em voo especial 
para Madri. Chegada, traslado ao hotel. Alojamento.
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Royal Suíte
com Varanda

Suíte Luxo
com Varanda

Júnior Suíte 
com Varanda

Interna
Superior

Interna
Superior

Interna InternaInterna
Superior

RT ST JT F
externa

E
externa
Superior

D
externa
Superior

C
externa
Superior

B
externa
Superior

A
externa

Luxo

G
externa
(v.o.)*

KJIH L

Cama de casal (conversível em duas).

Cama de casal.

Cama de casal (conversível em duas).
Capacidade máxima 3 pessoas com sofá individual.

Cama de casal (conversível em duas).
Capacidade máxima 4 pessoas com dois beliches  
ou sofá-cama duplo ou sofá individual e beliche.

Deficientes.

Cabines conjugadas.
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ESPANHA E PORTUGAL OUTRAS CIDADES EUROPEIAS 
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EUROPA EM SUAS MÃOS
Uma cuidadosa seleção de hotéis e serviços que farão com que você se sinta em casa, sem ter que se preocupar com nada. Desfrute das aco-
modações, dos traslados, das visitas e excursões nas principais cidades da Europa e, como sempre, tudo à sua medida.
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hotéis em madri

PACOTE 4 DIAS / 3 NOITES
INCLUSO: Traslado de chegada - 3 noites de alojamento e café da manhã - Visita panorâmica pela cidade AM - Serviço de traslado gratuito ao terminal da Pullmantur 
para excursões e circuitos - Impostos - Mapa de Madri

PREÇOS POR PESSOA EM US DÓLARES
CAFÉ DA MANHÃ E IMPOSTOS INCLUSOS

HOTÉIS
Datas 4 dias/3 noites Noite extra

Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo Indiv.

PUERTA DE TOLEDO ***
Gta. Puerta de Toledo, 4 
Tel. 91 474 71 00� 1

01/04-30/06
01/09-31/10 245 211 371 63 56 93

01/07-31/08 222 188 348 56 48 86

TRYP WASHINGTON ***
Gran Vía, 72
Tel. 91 541 72 27� 2

01/04-30/06 
01/09-31/10 317 292 545 87 83 151

01/07-31/08 258 236 430 67 64 113

FLORIDA NORTE ****
Paseo de la Florida, 5
Tel. 91 542 83 00� 3

01/04-30/06 
01/09-31/10 258 246 429 67 67 113

01/07-31/08 218 206 338 54 54 82

CONVENCIÓN ****
O´Donnell, 53 
Tel. 91 574 84 00 � 4

01/04-31/10 280 268 466 75 75 125

MAYORAZGO ****
Flor Baja, 3 
Tel. 91 547 26 00 � 5

01/04-30/06 
01/09-31/10 284 240 526 76 65 145

01/07-31/08 256 221 469 67 59 126

PREÇOS POR PESSOA EM US DÓLARES
CAFÉ DA MANHÃ E IMPOSTOS INCLUSOS

HOTÉIS
Datas 4 dias/3 noites Noite extra

Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo Indiv.

TRYP MADRI ATOCHA ****
Calle Atocha, 83
Tel. 91 330 05 00� 6

01/04-30/06 
01/09-31/10 341 315 663 95 90 190

01/07-31/08 261 239 501 68 65 137

CATALONIA
GRAN VÍA ****
Gran Vía, 29
Tel. 91 531 22 22 � 7

01/04-30/06 
01/09-31/10 385 346 718 110 101 209

01/07-31/08 323 289 582 89 82 164

EMPERADOR ****
Gran Vía, 53
Tel. 91 547 2800 � 8

01/04-30/06 
01/09-31/10 413 377 706 119 111 205

01/07-31/089 394 359 663 113 105 190

MELIÁ MADRI
PRINCESA *****
Calle de la Princesa, 27 
Tel. 91 5418200� 9

01/04-30/06 
01/09-31/10 502 468 983 149 141 297

01/07-31/08 402 373 783 115 110 231

PREÇOS POR PESSOA EM US DÓLARES
TRASLADOS 2 pessoas 3 pessoas 4 pessoas 1 pessoa

Aeroporto / Hotel ou vice-versa
Estação / Hotel ou vice-versa 35 24 27 71

Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa; o prestador do serviço poderá solicitar o pagamento direto correspondente ao excesso de bagagem.
Consultar suplemento de traslados para grupos a partir de 5 passageiros.
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PREÇOS NÃO VÁLIDOS DURANTE A SEMANA SANTA, EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS.
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excursões madri e arredores (abril 2015 – março 2016)

Madri, Visita PanorâMica 
Adulto Sênior Criança

(+65 anos) (6-15 anos)

34$ 26$ 17$
Suplemento 
Gourmet Tapas 15$ 15$ 15$
diÁria (Manhã 09:00h) (tarde 15:00h) (3 h aprox.) 
saída de nosso terminal, Plaza de oriente, 8
Contemplaremos os diversos contrastes que Madri oferece a seus 
visitantes: as elegantes Plaza de Oriente e Plaza de España, o 
Parque del Oeste, Príncipe Pío, Puente del Rey, Ermita Virgen del 
Puerto, que oferece uma das melhores vistas do complexo histórico 
de Madri, finalizando na Ponte Segóvia para continuar até a Calle 
Mayor, Plaza de la Villa, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puerta de 
Alcalá, Calle Alcalá, o senhoril Parque do Retiro e a Plaza de Toros, 
lugar de clamor e colorido nas tardes de touradas, além da Plaza de 
Colón, onde faremos uma parada com refrigerante gratuito incluso 
como cortesia do Hard Rock Cafe Madrid. Seguiremos até a nova 
Madri, com seus modernos edifícios, jardins, Paseo de la Castellana 
até chegar à Plaza Castilla (Puerta de Europa), para seguir até o 
estádio Santiago Bernabeu (possibilidade de fazer o tour Bernabeu), 
Plaza de Cibeles, Gran Vía e Plaza de Callao.
Nesta praça, encontra-se um dos mirantes mais espetaculares 
de Madri, a partir do qual você vai poder admirar grande parte da 
cidade, enquanto saboreia deliciosas “tapas” típicas espanholas 
(SUPLEMENTO GOURMET OPCIONAL). Possibilidade de comprar 
artigos totalmente exclusivos, aproveite!
AS PARADAS NO PARQUE DO RETIRO E NA PRAÇA DE TOUROS 
PARA PASSEAR E FOTOGRAFAR SERÃO FEITAS SEMPRE NA COM-
PANHIA DO GUIA E QUANDO AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 
FOREM FAVORÁVEIS.
Uma vez terminada a excursão, retorno ao TERMINAL DA PULL-
MANTUR na Plaza de Oriente.

Madri, Visita PanorâMica e 
PalÁcio real

Adulto Sênior (+65 anos) Criança (6-15 anos)

54$ 41$ 29$
diÁria (exceto dias de fechamento oficial)
(tarde 15:00h) (4 ½ h aprox.)
saída de nosso terminal, Plaza de oriente, 8
Contemplaremos os diversos contrastes que Madri oferece a seus 
visitantes: as elegantes Plaza de Oriente e Plaza de España, Parque 
del Oeste, Príncipe Pío, Puente del Rey, Ermita Virgen del Puerto, 
que oferece uma das melhores vistas do complexo histórico de Madri, 
finalizando na Ponte Segóvia para continuar até a Calle Mayor, Plaza 
de la Villa, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puerta de Alcalá, Calle 
Alcalá, o senhoril Parque do Retiro e a Plaza de Toros, lugar de cla-
mor e colorido nas tardes de touradas, além da Plaza de Colón, onde 
faremos uma parada com refrigerante gratuito incluso como cortesia 
do Hard Rock Cafe Madrid. Seguiremos até a nova Madri, com seus 
modernos edifícios, jardins, Paseo de la Castellana até chegar à 
Plaza Castilla (Puerta de Europa), para seguir até o estádio Santiago 
Bernabeu, Plaza de Cibeles, Gran Vía e Plaza de Callao.
DURANTE A VISITA PANORÂMICA, AS PARADAS NO PARQUE DO 
RETIRO E NA PRAÇA DE TOUROS PARA PASSEAR E FOTOGRAFAR 
SERÃO FEITAS SEMPRE NA COMPANHIA DO GUIA E QUANDO AS 
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS FOREM FAVORÁVEIS.
Seguiremos até o PALÁCIO REAL, belo expoente da arquitetura do 
séc. XVIII e um dos mais bem preservados da Europa, para realizar 
a visita: Escadaria principal, Salão de Alabarderos, Sala das Colu-
nas, Salão do Trono e Porcelanas, Sala de Jantar de Gala, Museus 
da Prata, Instrumentos Musicais e Baixela Real, Pátio Principal, 
Capela Real e Salas novas.
A visita termina no Palácio Real.
reserVa PrÉVia oBriGatÓria

Madri, Visita PanorâMica 
e tour do BernaBeu

Adulto Sênior Criança
(+65 anos) (5-14 anos)

Tour do Bernabeu 
(entrada) 25$ 25$ 17$
Tour do Bernabeu e 
Visita Panorâmica 58$ 47$ 34$
entrada (segunda-sábados: 10:00-19:00h)
(domingos e feriados: 10:30-18:30h)
tour do BernaBeu e Visita a Madri:
diÁria (Manhã 09:00h) (tarde 15:00h)
nÃo disPonÍVel eM dias de JoGos
saída de nosso terminal, Plaza de oriente, 8
Contemplaremos os diversos contrastes que Madri oferece a 
seus visitantes: as elegantes Plaza de Oriente e Plaza de España, 
Parque del Oeste, Príncipe Pío, Puente del Rey, Ermita Virgen del 
Puerto, que oferece uma das melhores vistas do complexo histó-
rico de Madri, finalizando na Ponte Segóvia para continuar até a 
Calle Mayor, Plaza de la Villa, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, 
Puerta de Alcalá, Calle Alcalá, o senhoril Parque do Retiro e a 
Plaza de Toros, lugar de clamor e colorido nas tardes de touradas, 
além da Plaza de Colón, onde faremos uma parada com refrige-
rante gratuito incluso como cortesia do Hard Rock Cafe Madrid. 
Seguiremos até a nova Madri, com seus modernos edifícios, jar-
dins, Paseo de la Castellana até chegar à Plaza Castilla (Puerta de 
Europa), para seguir até o estádio Santiago Bernabeu.
O Bernabeu abre suas portas e você se converte no autêntico 
protagonista. Você vai poder explorá-lo sem limites: túnel dos 
vestiários, banco de reservas, gramado, sala de imprensa, até 
mesmo a tribuna presidencial; tudo isso está à sua espera em 
nosso Estádio. Entre e viva um dos momentos mais emocionantes 
de sua vida. Aproveite tudo o que tem direito, sem pressa... (tour 
do estádio seM Guia)
PreÇos suJeitos À PrÓXiMa reVisÃo oFicial de tariFas
DURANTE A VISITA PANORÂMICA, AS PARADAS NO PARQUE DO 
RETIRO E NA PRAÇA DE TOUROS PARA PASSEAR E FOTOGRAFAR 
SERÃO FEITAS SEMPRE NA COMPANHIA DO GUIA E QUANDO AS 
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS FOREM FAVORÁVEIS.
A visita termina no estádio Santiago Bernabeu, retorno por conta 
do cliente.

Passeio a PÉ Por Madri:  
HistÓria, coMPras e GourMet 

Adulto Sênior Criança
(+65 anos) (6-15 anos)

32$ 32$ 26$
Suplemento 
Gourmet Tapas 15$ 15$ 15$
diÁria (de abril a outubro 2015)
(Manhã 09:00h) (2 h aprox.)
saída de nosso terminal, Plaza de oriente, 8
Um passeio por locais maravilhosos que refletem a história de 
Madri, desde que foi eleita a capital da Espanha. Começaremos 
nossa visita pela PLAZA DE ORIENTE, lugar onde se situa o 
fabuloso PALÁCIO REAL, junto à CATEDRAL DA ALMUDENA e 
o famoso TEATRO REAL. Seguiremos até a PLAZA MAYOR, um 
dos marcos urbanos mais bonitos, Calle del Cordón, PLAZA DE 
LA VILLA, situada no coração de Madri e seu típico Mercado de 
San Miguel. Continuaremos nosso passeio até a PLAZA MAYOR 
passando pelo Arco de Cuchilleros, onde se encontram alguns dos 
mais famosos restaurantes de Madri: Botín e Las Cuevas de Luis 
Candelas, além de inúmeros lugares para saborear as deliciosas 
“tapas” nesta capital.
Uma vez no interior da PLAZA MAYOR, desfrutaremos das histó-
rias que encerra esta famosa praça. Deste ponto, caminharemos 
pela calle de la Sal até chegar à Calle Mayor, passando pela porta 
da famosa Chocolateria San Ginés. Depois da Puerta del Sol, 
atravessaremos a Calle Arenal para chegar à PLAZA DE CALLAO. 
Nesta praça, encontra-se um dos mirantes mais espetaculares de 
Madri, a partir do qual você vai poder admirar todos os lugares 
pelos quais passou, enquanto saboreia deliciosas “tapas” típicas 
espanholas (pequena tortilla espanhola, bocatín ibérico ou boca-
tín donostiarra e bebida – vinho, cerveja, ou refrigerante). Você 
terá a possibilidade de realizar compras de artigos totalmente 
exclusivos.
Uma vez terminada a excursão, retorno ao TERMINAL DA PULL-
MANTUR na Plaza de Oriente, ou, se preferir, fique e continue 
desfrutando do panorama.

Passeio a PÉ Por Madri e PalÁcio 
real: HistÓria, coMPras e GourMet

Adulto Sênior Criança
(+65 anos) (6-15 anos)

47$ 47$ 39$
Suplemento 
Gourmet Tapas 15$ 15$ 15$
diÁria (de abril a outubro 2015, exceto dias de 
fechamento oficial) (Manhã 09:00h) (3 ½. h aprox.)
saída de nosso terminal, Plaza de oriente, 8
Um passeio por locais maravilhosos que refletem a história de 
Madri, desde que foi eleita a capital da Espanha. Começaremos 
nossa visita pela PLAZA DE ORIENTE, lugar onde se situa o 
fabuloso PALÁCIO REAL, junto à CATEDRAL DA ALMUDENA e 
o famoso TEATRO REAL. Seguiremos até a PLAZA MAYOR, um 
dos marcos urbanos mais bonitos, Calle del Cordón, PLAZA DE 
LA VILLA, situada no coração de Madri e seu típico Mercado de 
San Miguel. Continuaremos nosso passeio até a PLAZA MAYOR 
passando pelo Arco de Cuchilleros, onde se encontram alguns dos 
mais famosos restaurantes de Madri: Botín e Las Cuevas de Luis 
Candelas, além de inúmeros lugares para saborear as deliciosas 
“tapas” nesta capital.
Uma vez no interior da PLAZA MAYOR, desfrutaremos das histó-
rias que encerra esta famosa praça. Deste ponto, caminharemos 
pela calle de la Sal até chegar à Calle Mayor, passando pela porta 
da famosa Chocolateria San Ginés. Depois da Puerta del Sol, 
atravessaremos a Calle Arenal para chegar à PLAZA DE CALLAO. 
Nesta praça, encontra-se um dos mirantes mais espetaculares de 
Madri, a partir do qual você vai poder admirar todos os lugares 
pelos quais passou, enquanto saboreia deliciosas “tapas” típicas 
espanholas. Você terá a possibilidade de realizar compras de 
artigos totalmente exclusivos.
Seguiremos até o PALÁCIO REAL, belo expoente da arquitetura do 
séc. XVIII e um dos mais bem preservados da Europa, para realizar 
a visita: Escadaria principal, Salão de Alabarderos, Sala das Colu-
nas, Salão do Trono e Porcelanas, Sala de Jantar de Gala, Museus 
da Prata, Instrumentos Musicais e Baixela Real, Pátio Principal, 
Capela Real e salas novas.
A visita termina no Palácio Real.
reserVa PrÉVia oBriGatÓria

Passeio a PÉ Por Madri e PalÁcio 
real: HistÓria, coMPras e GourMet

Adulto Sênior Criança
(+65 anos) (6-15 anos)

59$ 59$ 52$
Suplemento 
Gourmet Tapas 15$ 15$ 15$
diÁria (de abril a outubro 2015, exceto dias de 
fechamento oficial)
(Manhã 09:00h) (2 h aprox.)
saída de nosso terminal, Plaza de oriente, 8
Um passeio por locais maravilhosos que refletem a história de 
Madri, desde que foi eleita a capital da Espanha. Começaremos 
nossa visita pela PLAZA DE ORIENTE, lugar onde se situa o 
fabuloso PALÁCIO REAL, junto à CATEDRAL DA ALMUDENA e 
o famoso TEATRO REAL. Seguiremos até a PLAZA MAYOR, um 
dos marcos urbanos mais bonitos, Calle del Cordón, PLAZA DE 
LA VILLA, situada no coração de Madri e seu típico Mercado de 
San Miguel. Continuaremos nosso passeio até a PLAZA MAYOR 
passando pelo Arco de Cuchilleros, onde se encontram alguns dos 
mais famosos restaurantes de Madri: Botín e Las Cuevas de Luis 
Candelas, além de inúmeros lugares para saborear as deliciosas 
“tapas” nesta capital.
Uma vez no interior da PLAZA MAYOR, desfrutaremos das histó-
rias que encerra esta famosa praça. Deste ponto, caminharemos 
pela calle de la Sal até chegar à Calle Mayor, passando pela porta 
da famosa Chocolateria San Ginés. Depois da Puerta del Sol, 

atravessaremos a Calle Arenal para chegar à PLAZA DE CALLAO. 
Nesta praça, encontra-se um dos mirantes mais espetaculares de 
Madri, a partir do qual você vai poder admirar todos os lugares 
pelos quais passou, enquanto saboreia deliciosas “tapas” típicas 
espanholas. Você terá a possibilidade de realizar compras de 
artigos totalmente exclusivos.
Seguiremos até o PALÁCIO REAL, belo expoente da arquitetura do 
séc. XVIII e um dos mais bem preservados da Europa, para realizar a 
visita: Escadaria principal, Salão de Alabarderos, Sala das Colunas, 
Salão do Trono e Porcelanas, Sala de Jantar de Gala, Museus da 
Prata, Instrumentos Musicais e Baixela Real, Pátio Principal, Capela 
Real e salas novas.
A visita termina no Palácio Real.
reserVa PrÉVia oBriGatÓria

Visita taurina e “corrida de toros” 
(tourada)

adulto sênior criança
(+65 anos) (3-15 anos)

Novilhada 
Sol 50$ 44$ 36$
Sombra 64$ 58$ 50$

Corrida
Sol 64$ 58$ 50$
Sombra 98$ 85$ 70$

doMinGos e Feriados (de abril a outubro 2015)
Horário a confirmar (5 h aprox.)
saída de nosso terminal, Plaza de oriente, 8
Nesta agradável visita por Madri, o guia irá contar interessan-
tes histórias dessa fascinante cidade. Vamos dar um passeio 
panorâmico pelas ruas, praças e avenidas mais importantes de 
Madri. O guia irá explicar o que é uma “CORRIDA DE TOROS” e 
todos os detalhes que envolvem a arte de tourear. Desfrutaremos 
dos arredores da Plaza de Toros de las Ventas, inaugurada em 
1931, a maior da Espanha e a terceira maior do mundo. Ela é 
considerada a Praça mais importante do mundo, o lugar onde os 
toureiros almejam chegar em suas carreiras. Nos dias de tourada 
(corrida), a atmosfera que permeia o local é típica e espetacular, 
não somente na arena, mas também nas imediações, graças ao 
movimento dos fãs, que se reúnem nos bares próximos antes do 
início da tourada, onde podem saborear pratos típicos de carne do 
combate (lidia). Depois da tourada, retorno ao centro da cidade.
reserVa PrÉVia oBriGatÓria

Visita de noite  
“tablao” Flamenco com ou sem espetáculo

Adulto Sênior Criança
(+65 anos) (6-15 anos)

Visita Panorâmica 
Noturna 29$ 24$ 18$
Panorâmica 
Noturna – 
Gourmet tapas

43$ 38$ 32$

Panorâmica 
Noturna e JANTAR 
Flamenco

102$ 102$ -
Panorâmica 
Noturna e DRINK 
Flamenco

58$ 58$ -

Quintas, seXtas e sÁBados exceto feriados (de 
abril a outubro 2015), sÁBados exceto feriados  (de 
novembro 2015 a março 2016)
(noite 20:00h)
Panorâmica (1 ½. h aprox.)
com espetáculo (3 h aprox.)
saída de nosso terminal, Plaza de oriente, 8
Circuito panorâmico por Madri através de suas esplêndidas ruas, 
praças, avenidas, belos passeios e fontes artísticas iluminadas, 
que são um verdadeiro prisma de graça e cor nas noites madri-
lenas. Durante o passeio, admiraremos: Plaza de Oriente, onde 
se situa o espetacular Palácio Real e a Catedral da Almudena, 
padroeira da cidade de Madri; Plaza de España para continuar 
pela famosa Gran Vía, rodeada de belos edifícios e principal via da 
cidade. Continuaremos pelo Paseo del Prado, até chegar à Esta-
ção de Atocha. Nesta parte da cidade se encontram os museus 
mais conhecidos: Museu do Prado, Museu Thyssen e Museu Reina 
Sofía; podemos também admirar as fontes de Netuno e Cibeles. 
Deste ponto, chegaremos à Puerta de Alcalá e ao parque do Retiro, 
um dos parques mais emblemáticos da capital. Continuaremos 
nossa visita até chegar à Plaza de Colón para retornar à Gran Vía 
e finalizar na Plaza de Callao. Nesta praça, encontra-se um dos 
mirantes mais espetaculares de Madri, a partir do qual você vai 
poder admirar grande parte da cidade, enquanto saboreia delicio-
sas “tapas” típicas espanholas (SUPLEMENTO GOURMET OPCIO-
NAL). Em virtude da prolongação das horas de claridade na época 
do verão, é possível que parte desta visita seja feita à luz do dia.
Também oferecemos a opção de assistir a um esPetÁculo de 
FlaMenco em um típico “tablao”, uma beleza única das noites 
madrilenas. Você poderá escolher entre JANTAR com um seleto 
menu ou tomar um DRINK, de acordo com sua preferência.
reserVa PrÉVia oBriGatÓria.

Madri, Visita PanorâMica  
e Museu do Prado 

adulto sênior (+65 anos) criança (6-15 anos)

68$ 54$ 48$
diÁria (de abril a outubro 2015), Quartas (de novembro 
2015 a março 2016)
(Manhã 09:00h) (4 ½ h aprox.)
saída de nosso terminal, Plaza de oriente, 8
Contemplaremos os diversos contrastes que Madri oferece a seus 
visitantes: as elegantes Plaza de Oriente e Plaza de España, Parque 
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esPecial Madri 1 dia /2 Visitas
aProVeite! preços com ótimos descontos! 
Veja descrição e horários de início de cada uma de nossas excursões

Adulto Sênior
(+65 anos)

Criança
(+6-15 anos)

toledo ManHÃ + PanorâMica de Madri tarde 91$ 72$ 50$

toledo ManHÃ + aranJueZ tarde 127$ 99$ 68$

real Mosteiro do escorial ManHÃ + PanorâMica de Madri tarde 98$ 79$ 56$

real Mosteiro do escorial ManHÃ + aranJueZ tarde 130$ 104$ 73$

PanorâMica ManHÃ + toledo tarde 91$ 72$ 50$

PanorâMica ManHÃ + aranJueZ tarde 94$ 73$ 52$

toledo ManHÃ + drinK FlaMenco 116$ 116$ 116$

Mosteiro do escorial ManHÃ + drinK FlaMenco 122$ 122$ 122$

del Oeste, Príncipe Pío, Puente del Rey, Ermita Virgen del Puerto, 
que oferece uma das melhores vistas do complexo histórico de Madri, 
finalizando na Ponte Segóvia para continuar até a Calle Mayor, Plaza 
de la Villa, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puerta de Alcalá, Calle 
Alcalá, o senhoril Parque do Retiro e a Plaza de Toros, lugar de cla-
mor e colorido nas tardes de touradas, além da Plaza de Colón, onde 
faremos uma parada com refrigerante gratuito incluso como cortesia 
do Hard Rock Cafe Madrid. Seguiremos até a nova Madri, com seus 
modernos edifícios, jardins, Paseo de la Castellana até chegar à 
Plaza Castilla (Puerta de Europa), para seguir até o estádio Santiago 
Bernabeu, Plaza de Cibeles, Gran Vía e Plaza de Callao. 
DURANTE A VISITA PANORÂMICA, AS PARADAS NO PARQUE DO 
RETIRO E NA PRAÇA DE TOUROS PARA PASSEAR E FOTOGRAFAR 
SERÃO FEITAS SEMPRE NA COMPANHIA DO GUIA E QUANDO AS 
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS FOREM FAVORÁVEIS.
Chegaremos ao MUSEU DO PRADO para realizar a visita. Uma 
das melhores pinacotecas do mundo, na medida em que possui a 
mais completa e importante coleção de pinturas dos séculos XVI, 
XVII e XVIII das escolas italiana, flamenga e espanhola. Você vai 
se extasiar com as obras de Hieronymus Bosch, Goya, Velázquez, 
Ticiano, El Greco, Zurbarán ... e um longo etc., que podem ser con-
templadas junto a uma magnífica coleção de esculturas clássicas.
A visita termina noMuseu do Prado.
reserVa PrÉVia oBriGatÓria

toledo Meio dia
adulto sênior criança

(+65 anos) (6-15 anos)

Meio Dia 71$ 56$ 40$
diÁria Manhã 08:45h (5 h aprox.)
diÁria tarde 15:00h (5 h aprox.)
saída de nosso terminal, Plaza de oriente, 8
TOLEDO, cidade–museu de grande beleza artística, foi capital do 
país e é uma das cidades mais antigas da Europa. Toledo possui 
magníficos exemplos de arquitetura de distintas épocas: árabe, 
judaica e católica, que a convertem numa das primeiras cidades 
monumentais da Espanha, declarada PATRIMÔNIO DA HUMANI-
DADE pela UNESCO.
Na chegada, VISITA PANORÂMICA e passeio pela cidade para 
admirar suas ruas e monumentos: EXTERIOR DA CATEDRAL, 
visitando a seguir: IGREJA DE SÃO TOMÉ (“Enterro do Conde de 
Orgaz”, obra-prima de El Greco), o MUSEU VICTORIO MACHO, 
museu de escultura situado num singular promontório próximo 
ao rio Tejo, que proporciona vistas espetaculares (Projeção de um 
audiovisual com uma visão intimista da alma de Toledo), Museu 
de Esculturas, Cripta e Jardins, a SINAGOGA DE SANTA MARIA LA 
BLANCA e a IGREJA DE SÃO JOÃO DOS REIS. Também admirare-
mos toda a riqueza artesanal da famosa técnica do “damasquina-
do” (incrustação de metais preciosos no aço).
Uma vez terminada a excursão, retorno ao TERMINAL DA PULL-
MANTUR na Plaza de Oriente.

toledo dia coMPleto
adulto sênior criança

(+65 anos) (6-15 anos)

Sem almoço 91$ 71$ 49$
Com almoço 
turístico 
(Bebidas à parte)

108$ 84$ 57$

Com almoço 
típico 118$ 93$ 63$
diÁria (de abril a outubro 2015), diÁria exceto 
segundas, quartas e sextas (de novembro 2015 a março 
2016) (09:00h) (8 h aprox.)
saída de nosso terminal, Plaza de oriente, 8
TOLEDO, cidade-museu de grande beleza artística, foi capital do 
país e possui magníficos exemplos de arquitetura de distintas 
épocas: árabe, judaica e católica, que a convertem numa das prin-
cipais cidades monumentais da Espanha, declarada PATRIMÔNIO 
DA HUMANIDADE pela UNESCO.
Na chegada, VISITA PANORÂMICA e passeio pela cidade para 
admirar suas ruas e monumentos, visitando a CATEDRAL PRI-
MADA, a IGREJA DE SÃO TOMÉ (“Enterro do Conde de Orgaz”), o 
MUSEU VICTORIO MACHO (Museu e Projeção de um audiovisual 
com uma visão intimista da alma de Toledo), a SINAGOGA DE 
SANTA MARIA LA BLANCA, a IGREJA DE SÃO JOÃO DOS REIS e a 
MESQUITA DO CRISTO DE LA LUZ. Também admiraremos toda a 
riqueza artesanal da famosa técnica do “damasquinado” (incrus-
tação de metais preciosos no aço). 
opção de almoço em um restaurante típico.  

alMoÇo turÍstico: 
• Menestra de verduras (cozido de verduras) 
• Carne de vitela com vagens e batatas fritas 
• Sorvete de baunilha com salada de frutas

alMoÇo tÍPico:
• Aperitivos e “Tapas” castelhanas 
• Paleta de cordeiro assada com verduras salteadas
• Bolo de trufa com sorvete
• Vinho, Água e Café
*Almoço vegetariano disponível

Uma vez terminada a excursão, retorno ao TERMINAL DA PULL-
MANTUR na Plaza de Oriente.

real Mosteiro do escorial,  
BasÍlica do Vale e toledo

adulto sênior criança
(+65 anos) (6-15 anos)

Dia completo
sem almoço 130$ 111$ 76$
Dia completo
com almoço 143$ 123$ 89$
diÁria (exceto segundas) 08:45 h (11 h aprox.)
saída de nosso terminal, Plaza de oriente, 8
MOSTEIRO REAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.
Durante muitos anos considerado a Oitava Maravilha do Mundo, foi 
concebido por Felipe II como Mosteiro e Panteão Real, converten-

do-se em símbolo da grandeza do império espanhol. Visitaremos: 
Palácio Real, Panteão dos Reis, Panteão dos Infantes, Salas Capi-
tulares, Basílica e Biblioteca.
BASÍLICA DO VALE, situada a apenas 9 km do Escorial, uma Basí-
lica escavada na montanha a 1350m de altitude sobre o nível do 
mar, famosa por sua construção e sua cruz de 150 metros de altu-
ra que se destaca na paisagem da serra madrilena. Visitaremos 
o interior da Basílica para depois contemplarmos as magníficas 
vistas e fazer fotos.
esta parada será feita somente quando as condições e atos ofi-
ciais assim o permitam.
TOLEDO, cidade-museu de grande beleza artística, foi capital do 
país e é uma das mais antigas cidades da Europa. Toledo possui 
magníficos exemplos de arquitetura de distintas épocas, que a 
convertem numa das primeiras cidades monumentais da Espa-
nha, declarada PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE pela UNESCO.
VISITA PANORÂMICA e passeio pela cidade para admirar suas ruas 
e monumentos: EXTERIOR DA CATEDRAL, visitando em seguida, 
com entradas inclusas, a IGREJA DE SÃO TOMÉ (“Enterro do Conde 
de Orgaz”, obra-prima de El Greco), o MUSEU VICTORIO MACHO, 
Museu de escultura situado num singular promontório próximo 
ao rio Tejo, que proporciona vistas panorâmicas espetaculares 
(Projeção de um audio-visual com uma visão intimista da alma de 
Toledo), Museu de Esculturas, Cripta e Jardins, a SINAGOGA DE 
SANTA MARÍA LA BLANCA e a IGREJA DE SÃO JOÃO DOS REIS. 
Também admiraremos toda a riqueza artesanal da famosa técnica 
do “damasquinado” (incrustação de metais preciosos no aço).
Existe a possibilidade de realizar o percurso deste itinerário em 
ordem inversa.
Uma vez terminada a excursão, retorno ao TERMINAL DA PULL-
MANTUR na Plaza de Oriente.

real Mosteiro do escorial e 
BasÍlica do Vale

adulto sênior criança
(+65 anos) (6-15 anos)

80$ 67$ 47$
diÁria exceto segundas (Manhã 08:45h) (5 h aprox.)
saída de nosso terminal, Plaza de oriente, 8
MOSTEIRO REAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Durante 
muitos anos considerado a Oitava Maravilha do Mundo, foi conce-
bido por Felipe II como Mosteiro e Panteão Real, convertendo-se 
em símbolo da grandeza do império espanhol. Visitaremos: Palá-
cio Real, Panteão dos Reis, Panteão dos Infantes, Salas Capitula-
res, Basílica e Biblioteca.
BASÍLICA DO VALE, situada a apenas 9 km do Escorial, uma Basí-
lica escavada na montanha a 1350m de altitude sobre o nível do 
mar, famosa por sua construção e sua cruz de 150 metros de altu-
ra que se destaca na paisagem da serra madrilena. Visitaremos 
o interior da Basílica para depois contemplarmos as magníficas 
vistas e fazer fotos.
Esta parada será feita somente quando as condições e atos oficiais 
assim o permitam.
Uma vez terminada a excursão, retorno ao TERMINAL DA PULL-
MANTUR na Plaza de Oriente.

Museu do Prado: Pule a Fila
adulto sênior criança

(+65 anos) (6-15 anos)

45$ 45$ 45$
diÁria (de abril a outubro 2015), sÁBados (de 
novembro 2015 a março 2016)
(tarde 15:00h) (1 ½. h aprox.)
saída: Quiosque de informações de Madri city tour (calle Felipe 
iV, junto ao Museu do Prado).
O edifício que hoje abriga o Museu Nacional do Prado foi projetado 
pelo arquiteto Juan de Villanueva, em 1785, como Gabinete de 
Ciências Naturais, por ordem de Carlos III. No entanto, o destino 
deste edifício não ficaria claro até que seu neto, Fernando VII, 
incentivado por sua esposa, a rainha Maria Isabel de Bragança, 
decidiu destinar este edifício à criação de um Museu Real de 
Pinturas e Esculturas. O Museu do Prado abriu suas portas pela 
primeira vez ao público em 1819. O primeiro catálogo continha 311 
pinturas, embora, neste momento, já se encontravam no Museu 
1510 obras procedentes da família real. As valiosas coleções reais, 
berço da coleção atual do Museu do Prado, começaram a tomar 
forma no século XVI, sob os auspícios do imperador Carlos V, e 
foram sucessivamente enriquecidas por todos os monarcas que o 
sucederam, tanto Habsburgos como Bourbons. A eles se devem os 
tesouros mais emblemáticos que podem ser vistos hoje no Prado, 
incluindo: O Jardim das Delícias, de Hieronymus Bosch; O Cava-
leiro com a Mão no Peito, de El Greco; As Meninas, de Velázquez; 
ou A Família de Carlos IV, de Goya.
A visita será feita em ordem cronológica, começando pela sala 
onde as obras-primas de H. Bosch (El Bosco) (1450-1516) estão 
expostas: A Mesa dos Sete Pecados Capitais, Carroça de Feno, As 

Tentações de Santo Antão, A pedra da Loucura, O Jardim das Delí-
cias, para seguir até as salas dedicadas a El Greco (1540-1614): O 
Cavaleiro com a Mão no Peito, A Trindade, Cristo Abraçado à Cruz, 
a Anunciação. Velázquez (1599-1660): A Adoração, Os Bêbados, os 
retratos equestres, A Forja de Vulcano, o Cristo, As Fiandeiras, As 
Lanças, As Meninas; terminando com Goya (1746-1828): A Família 
de Carlos IV, os retratos dos fusilamentos de 2 de maio, as Majas 
e as Pinturas Negras.
reserVa PrÉVia oBriGatÓria 

ÁVila e seGÓVia  
(cidades Patrimônio da Humanidade) 

adulto sênior criança
(+65 anos) (6-15 anos)

Sem almoço 100$ 77$ 53$
Com almoço Turístico 
Bebidas à parte 121$ 93$ 63$
Com almoço Típico 134$ 102$ 70$
diÁria (de abril a outubro 2015), diÁria exceto terças e 
quintas (de novembro 2015 a março 2016) 
09:00h (10 h aprox.)
saída de nosso terminal, Plaza de oriente, 8
ÁVILA: Ávila de los Caballeros, Ávila de los Santos. Sua grande 
muralha românica do século XI circunda a cidade velha e guarda 
parte de seu tesouro monumental, mais parecendo um grande 
castelo. Conta com grande número de igrejas românicas, palá-
cios góticos e uma catedral fortificada do século XII. Lá, nasceu 
Santa Teresa de Jesus, grande mística da igreja católica. Fare-
mos uma parada no Cerro de Los Cuatro Postes para admirar 
uma das melhores vistas da cidade. Visitaremos: Catedral (exte-
riores), Basílica de São Vicente e Convento de Santa Teresa. A 
seguir, saída para SEGÓVIA: Importante núcleo militar na época 
dos romanos, como demonstra a construção de seu magnífico 
Aqueduto. Cidade escolhida por alguns reis de Castela como 
residência, preserva um dos conjuntos medievais mais notáveis 
da Espanha. Na chegada, tempo para almoço livre ou incluso em 
restaurante típico, segundo sua preferência:

alMoÇo turÍstico:
• Judiones de la Granja (uma variedade de feijão branco)
• Carne Guisada à Segoviana com Guarnição 
• Sobremesa.

alMoÇo tÍPico: 
• Judiones de La Granja (uma variedade de feijão branco)
• Leitão Assado
• Bolo Ponche Segoviano com sorvete
• Vinho, Água Mineral e Café.

Depois do almoço, visitaremos a Catedral (última catedral gótica 
construída na Espanha, conhecida como “A Dama das Catedrais 
Espanholas”) e o Alcázar (o castelo mais espetacular do país).
Uma vez terminada a excursão, retorno ao TERMINAL DA PULL-
MANTUR na Plaza de Oriente.

aranJueZ
adulto sênior criança

(+65 anos) (6-15 anos)

Meio dia 71$ 56$ 38$
terÇas, Quintas e sÁBados (de abril a outubro 2015)
(15:00h) (5 h aprox.) 
saída de nosso terminal, Plaza de oriente, 8
ARANJUEZ. O Real Sitio e Villa de Aranjuez, lugar perfeito para 
o turismo e o prazer dos sentidos, recebeu o reconhecimento da 
UNESCO como Paisagem cultural Patrimônio da Humanidade, 
em 2001. 
Seu centro histórico e monumental está rodeado de grandes 
e frondosos jardins, somando-se a esta paisagem, a beleza de 
seus edifícios.
Visitaremos: Palácio Real e Jardins de Falucas (durante o mês de 
outubro, em virtude da modificação dos horários do Museu, não se 
realiza a visita ao mesmo).
Palácio Real: de seus aposentos, podemos destacar o Gabinete 
de Porcelana, mandado construir por Carlos III e a Sala do Trono 
de Isabel II.
Os Jardins de Aranjuez: ao redor do palácio, são considerados os 
mais belos de seu tempo e deixam até hoje os visitantes boquia-
bertos; os Jardins Parterre e a Ilha: destaque para sua grande 
diversidade vegetal e espécies de árvores.
Museu de Falucas Reais (embarcações leves, estreitas e alonga-
das usadas geralmente em portos e rios): reconstruído em 1966, 
exibe as embarcações utilizadas pelos reis para passear pelo 
rio Tejo. Entre elas, encontra-se a chamada gôndola de Felipe 
V, embora a embarcação date realmente do reinado anterior, o 
de Carlos II, assim como os barcos de Carlos IV, Fernando VII e 
Isabel II.
Uma vez terminada a excursão, retorno ao TERMINAL DA PULL-
MANTUR na Plaza de Oriente.
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PACOTE 4 DIAS / 3 NOITES
 INCLUSO: Traslado de chegada - 3 noites de alojamento e café da manhã - Visita Barcelona Artística: O Melhor de Gaudí.

PREÇOS POR PESSOA EM US DÓLARES
CAFÉ DA MANHÃ E IMPOSTOS INCLUSOS

HOTÉIS
Datas 4 dias/3 noites Noite extra

Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo Indiv.

CATALONIA SAGRADA 
FAMILIA ***
Aragón, 569-571
Tel. 93 245 89 05� 1

01/04-30/06 
01/09-31/10 372 333 639 94 86 166

01/07-31/08 325 290 586 78 72 149

RIALTO ***
Ferrán, 40-42
Tel. 93 318 52 12� 2

01/04-30/06 
01/09-31/10 384 347 572 98 91 144

Sex/Sáb 416 357 610 108 94 156

01/07-31/08 341 309 524 84 78 128

Sex/Sáb 363 325 567 91 84 142

CATALONIA ATENAS ****
Avda. Meridiana, 151 
Tel. 93 232 20 11� 3

01/04-30/06 
01/09-31/10 378 338 651 96 88 170

01/07-31/08 331 295 598 80 73 153

TRYP APOLO ****
Plaza de España, 6 
Tel. 93 343 3000 � 4

01/04-30/06 
01/09-31/10 426 393 811 112 106 224

01/07-31/08 389 358 736 99 94 199

BARCINO ****
Jaime I, 6
Tel. 93 302 20 12� 5

01/04-30/06 
01/09-31/10 437 379 647 116 101 169

Sex/Sáb 464 405 658 124 110 172

01/07-31/08 373 325 556 94 84 139

Sex/Sáb 400 347 594 103 91 151

PREÇOS POR PESSOA EM US DÓLARES
CAFÉ DA MANHÃ E IMPOSTOS INCLUSOS

HOTÉIS
Datas 4 dias/3 noites Noite extra

Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo Indiv.

NH BARCELONA 
CENTRO ***
Duc de la Victoria, 15 
Tel. 93 270 34 10 � 6

01/04-31/10 461 427 807 124 117 222

CATALONIA LA PEDRERA****
Carrer de Còrsega, 368 
Tel. 93 208 19 19 � 7

01/04-30/06 
01/09-31/10 472 424 792 127 117 217

01/07-31/08 402 360 686 104 95 182

NH CALDERÓN ****
Rambla Catalunya, 26
Tel. 93 301 00 00� 8

01/04-31/10 509 473 895 140 133 252

MELIÁ BARCELONA *****
Avda. de Sarria, 50
Tel. 93 410 60 60� 9

01/04-30/06 
01/09-31/10 536 - 1030 148 - 297

01/07-31/08 409 - 778 106 - 212

PREÇOS POR PESSOA EM US DÓLARES
TRASLADOS 2 pessoas 3 pessoas 4 pessoas 1 pessoa

Aeroporto / Hotel ou vice-versa
Estação / Hotel ou vice-versa
Porto / Hotel ou vice-versa

49 33 36 99

Os preços não incluem a Taxa de Alojamento para os serviços turísticos na cidade de Barcelona, taxa que deve ser 
paga diretamente nos hotéis, no final da estadia.

hotéis em barcelona

4

2

1

6

3

5

9

7

8

PREÇOS NÃO VÁLIDOS DURANTE A SEMANA SANTA, EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS.

EU
R

O
PA

 E
M

 S
U

A
S 

M
Ã

O
S

Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa; o prestador do serviço poderá solicitar o pagamento direto correspondente ao excesso de bagagem.
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QUINTAS e SÁBADOS (de nov15 a mar16). 
Exceto 1º janeiro 
Saída de nosso TERMINAL, Gran Vía 645, esquina Bruc.
Atravessando belas cidades da província, chegaremos 
ao cenário incomparável da montanha de Montserrat, 
localizada à direita do rio Llobregat, que se eleva 
majestosamente a uma altitude de 1.235 m acima do 
nível do mar. Montserrat é um parque natural único no 
mundo e Santuário da Padroeira da Catalunha. Visi-
taremos a Basílica Real, onde se encontra a Virgem 
Moreneta, escultura românica do século XII. A Basílica 
tem sido um dos locais de peregrinação mais impor-
tantes da Espanha durante séculos. Em determinados 
dias é possível assistir ao canto da “Escolanía”, coral 
de meninos considerado o mais antigo da Europa. 
Além disso, degustação de 4 licores típicos de Mont-
serrat e entrada para o “Espai Audiovisual Montserrat 
Portes Endins”.
OPÇÃO subida a Montserrat de trem de cremalheira: 
percorrendo as formas singulares da montanha, a via-
gem lhe permite desfrutar de uma vista privilegiada 
em meio a um cenário espetacular. 
Finalizaremos novamente na Gran Vía (Terminal da 
Pullmantur).
100% TAXA DE CANCELAMENTO 24 HORAS ANTES.

ESPECIAL BARCELONA 1 DIA 
APROVEITE! preços com excelentes 
descontos!
Combinação de nossas visitas em Barcelona.

Adulto Criança
(4-12 anos)

MONTSERRAT 
E BARCELONA 
ARTíSTICA

122$ 94$

BARCELONA HIGHLIGHTS  
E MONTSERRAT TARDE
Subida trem de 
cremalheira 126$ 98$

BARCELONA DIA COMPLETO 
(Barcelona Highlights +Barcelona Artística) 

Adulto Criança
(8-15 anos)

Sem Almoço     116$ 94$
Com Almoço  
(bebidas à parte)       139$ 117$

Veja descrição e horários de início de cada uma 
de nossas excursões.

Excursões Barcelona e arredores  (abril 2015 – março 2016) 

BARCELONA HIGHLIGHTS, 
PANORâMICA E PASSEIO A PÉ
Visita pela manhã

Adulto Criança
(4-12 anos)

64$ 52$

DIÁRIA exceto 25 dezembro e 1º janeiro (Manhã 09:00h) 
(4 ½ h aprox.) 
Saída de nosso TERMINAL, Gran Vía 645, esquina Bruc.
Contemplaremos os variados contrastes que Barcelona 
tem para oferecer aos seus visitantes. Começaremos 
pelo Paseo de Gracia para admirar os majestosos edi-
fícios da época modernista e alguns dos mais conheci-
dos de Gaudí: a Casa Batlló e a Casa Milà (La Pedrera). 
Chegaremos à Vila Olímpica e ao Porto Olímpico para 
descobrir as mudanças que surgiram na cidade a partir 
da celebração dos Jogos Olímpicos de 1992. Continu-
aremos pelo bairro de pescadores de Barceloneta, o 
Port Vell e a Plaza de Colón, onde começa a mundial-
mente famosa avenida de Las Ramblas. Chegaremos a 
Montjuic e, uma vez no topo da montanha, vamos fazer 
uma parada em seu grande mirante, de onde se pode 
admirar uma vista deslumbrante da cidade e do porto 
(um dos marcos econômicos e sociais da cidade). PAS-
SEIO DE TELEFÉRICO para observar a cidade do alto. 
Voltaremos ao ônibus e durante o trajeto, passaremos 
pelas instalações olímpicas, estádio de Lluis Com-
panys, Palau Sant Jordi e piscinas olímpicas Picornell 
até chegar ao famoso PUEBLO ESPAÑOL, onde iremos 
ver uma amostra de 117 edifícios típicos e oficinas de 
artesanato de toda a Espanha (durante a visita, degus-
taremos o famoso cava catalão).
Seguiremos nosso passeio pela Plaza de España até 
chegar à Plaça Catalunya, onde faremos um tour a 
pé pelo centro histórico de Barcelona, admirando sua 
Catedral, o Bairro Gótico e a Plaça St. Jaume, onde se 
encontra a Prefeitura e a sede do Governo da Catalu-
nha. O passeio termina na Plaça Catalunya, em pleno 
centro da cidade, bem próximo de nosso Terminal.

BARCELONA ARTíSTICA:  
O MELHOR DE GAUDí
Visita de tarde

Adulto Criança
(4-12 anos)

61$ 48$

DIÁRIA exceto 11 e 24 setembro, 25 e 26 dezembro; 1º, 
5, 6 janeiro (Tarde 15:30h) (4 h aprox.) 
Saída de nosso TERMINAL, Gran Vía 645, esquina Bruc.
Barcelona é conhecida mundialmente como a capital 
do modernismo, graças ao arquiteto catalão Antonio 
Gaudí. Em nosso passeio, especialmente ao longo 
do Paseo de Gracia, vamos admirar alguns dos seus 
famosos edifícios, como as casas Lleó Morera, Ametler, 
Batló e Milá, esta última também conhecida como La 
Pedrera. Faremos uma visita ao Parque Guell, mais 
uma das criações de Gaudí, declarado monumento 
artístico e patrimônio mundial pela UNESCO. Vamos 
fazer uma parada na Sagrada Familia, para admirar 
esta célebre obra que Gaudí deixou inacabada, cons-
truída graças às contribuições e doações particulares. 
A visita ao Paseo de Gracia será feita a pé. A ordem das 
visitas inclusas pode ser alterada. 
Terminaremos perto da Casa Batló (Paseo de Gracia, 
43), no centro da cidade, perto de nosso Terminal.

MONTSERRAT
Adulto Criança

(4-12 anos)
Montserrat 
MANHÃ 09:15H 68$ 52$

Subida em trem de 
cremalheira
TARDE 15:00H 

68$ 52$

Montserrat: DIÁRIA exceto 25 dezembro e 1º janeiro 
(5 ½ h aprox.) 
Montserrat trem de cremalheira: DIÁRIA (de abril a 
outubro 2015)
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144 PREÇOS NÃO VÁLIDOS DURANTE A SEMANA SANTA, FEIRA DE ABRIL, EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS

PREÇOS POR PESSOA E NOITE EM US DÓLARES. CAFÉ DA MANHÃ E IMPOSTOS INCLUSOS
HOTÉIS DATAS DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL

VIGO
CIUDAD DE VIGO HHHH

Concepción Arenal, 5
(Vigo)
Tel. 986 22 78 20

01/04-31/10 62 58 116

LA CORUÑA
TRYP CORUÑA HHHH

Av. Ramón e Cajal, 53
(A Corunha)
Tel. 981 24 27 11

01/04-19/07  
24/08-11/10 43 41 86

20/07-23/08 61 58 121

12/10-31/10 39 37 78

SANTIAGO DE COMPOSTELA
TRYP SANTIAGO HHHH

Restollal, 24
(Santiago de Compostela)
Tel. 981 53 49 49

01/04-04/04 
30/04-22/07  
25/08-17/10

63 59 111

05/04-29/04  
18/08-31/10 55 52 100

23/07-24/08 66 63 119
SANTIAGO DE COMPOSTELA
HESPERIA PEREGRINO HHHHH

Av. Rosalía de Castro, s/n
Tel. 981 521 850

01/04-30/04 51 48 92

01/05-31/10 76 73 138

HOTÉIS EM A CORUNHA / SANTIAgO DE COMPOSTELA / VIgO

PREÇOS POR PESSOA E NOITE EM US DÓLARES. CAFÉ DA MANHÃ E IMPOSTOS INCLUSOS
HOTÉIS DATAS DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL

DON PACO HHH

Pza. Padre Jerónimo de Córdoba, 4-5
Tel. 954 506 999

01/04-30/06
01/09-31/10 76 73 130

01/07-03/09 57 53 101

HESPERIA SEVILLA HHHH

Av. Eduardo Dato, 49
Tel. 954 54 83 00

01/04-31/05
01/09-31/10

Sexta, sábados e domingos

72 68 130

56 53 100
01/06-30/06 56 53 100
01/07-31/08 51 48 92

TRYP MACARENA HHHH

San Juan Ribera, 2
Tel. 954 38 57 00

01/04-06/06
07/09-31/10 82 78 164

07/06-06/09 58 55 116

HOTÉIS EM SEVILHA

PREÇOS POR PESSOA E NOITE EM US DÓLARES. CAFÉ DA MANHÃ E IMPOSTOS INCLUSOS
HOTÉIS DATAS DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL

FUENGIROLA
LAS PIRÁMIDES HHHH

Paseo Marítimo, s/n
Tel. 952 47 06 01

01/04-30/06
01/10-31/10 55 51 86

01/07-31/07
01/09-30/09 73 67 104

01/08-31/08 92 85 124
MÁLAGA
TRYP ALAMEDAHHHH

Av. De la Aurora, 25
Tel. 952 36 80 20

01/04-31/10 61 58 119

MÁLAGA
AC MÁLAGA PALACIO HHHH

Cortina del Muelle, 1
Tel. 952 21 51 85

01/04-01/07
03/09-31/10 80 75 144

Sexta, sábados e domingos 92 83 171
02/07-02/09

Sexta, sábados e domingos
73 70 139
80 75 149

HOTÉIS NA COSTA DEL SOL
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TRASLADOS
LISbOA 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 1 Pessoa

Aeroporto / Hotel ou vice-versa

32 21 26 64
Estação / Hotel ou vice-versa

Porto / Hotel ou vice-versa

VISITAS E EXCURSÕES
Visita Cidade (AM. Diária) 53
Sintra / Cabo da Roca / Cascais / Estoril (PM, Diária) 88

Évora e Azeitão (Terça e Sábados)
Dia Completo (com almoço) 130
Dia Completo (sem almoço) 112

Fátima / Óbidos / Nazaré / Alcobaça / batalha (Diária)
Dia Completo (com almoço) 133
Dia Completo (sem almoço) 109
Lisboa de noite. Jantar e Show de Fados (Seg/Qua/Sex/Sáb) 119
Fátima (PM. Qua/Sex/Sáb, exceto dia 12 de cada mês) 83
A contratação de traslados, visitas e excursões só poderá ser feita desde que se solicite, conjuntamente, ao menos uma noite de alojamento na mesma cidade. 
Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa; o prestador do serviço poderá solicitar o pagamento direto correspondente ao excesso de bagagem.
PREÇOS NÃO VÁLIDOS DURANTE A SEMANA SANTA, FEIRA DE ABRIL, EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS

PREÇOS POR PESSOA E NOITE EM US DÓLARES. CAFÉ DA MANHÃ E IMPOSTOS INCLUSOS
HOTÉIS DATAS DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL

ROMA HHH

Av. de Roma, 33
Tel. (+351) 217 932 244

01/04-31/10 74 59 114

FENIX LISBOA HHHH

Praça Marquês de Pombal, 8
Tel. (+351) 213 716 677

01/04-30/06
01/09-31/10

81 73 155

01/07-31/08 66 62 125

MUNDIAL HHHH

Praça Martim Moniz, 2
Tel. (+351) 218 842 000

01/04-05/04 109 96 203

06/04-30/06
01/09-31/10

97 85 182

01/07-31/08 85 76 157

HOTÉIS EM LISbOA

PREÇOS POR PESSOA E NOITE EM US DÓLARES. CAFÉ DA MANHÃ E IMPOSTOS INCLUSOS
HOTÉIS DATAS DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL

NAVAS HHH

Navas, 24
Tel. 958 22 59 59

01/04-30/06
01/09-31/10 51 48 84

01/07-31/08 38 36 64
ALIXARES HHHH

Paseo de la Sabica, 40
Tel. 958 22 55 75

01/04-30/06
01/09-31/10 51 48 84

01/07-31/08 38 36 64
CORONA DE GRANADA HHHH

Pedro Antonio de Alarcón, 10
Tel. 958 52 12 50

01/04-30/06
01/09-31/10 58 56 96

01/07-31/08 53 51 85
MELIÁ GRANADA HHHH

Ángel Ganivet, 7
Tel. 958 22 74 00

01/04-31/10 54 51 108

LOS ÁNGELES HHHH

Cuesta de Escoriaza, 17
Tel. 958 22 14 24

01/04-05/04 84 80 132

06/04-31/10 62 59 105

HOTÉIS EM gRANADA
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VISITAS E EXCURSÕES  LONDRES
Londres Panorâmica  01/04-30/04 (Exceto quintas e domingos) 53

Londres Panorâmica  01/05-31/10 (Exceto quintas e domingos) 57

Castelo de Windsor e seus arredores 01/04-30/04 (Ter/Sáb) 89

Castelo de Windsor e seus arredores 01/05-31/10 (Ter/Sex) 92

Londres Histórica com cruzeiro 01/04-30/04 (Seg/Qua/Sex) 89

Londres Histórica com cruzeiro 01/05-31/10 (Seg/Qua/Sáb) 92

Oxford, Stratford e Cotswolds 01/04-30/04 (Domingos) 138

Oxford, Stratford e Cotswolds 01/05-31/10: domingos 01/06-30/09: quintas     142
A contratação de traslados, visitas e excursões só poderá ser feita desde que se solicite, conjuntamente, ao menos uma noite de alojamento na mesma cidade. 
Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa; o prestador do serviço poderá solicitar o pagamento direto correspondente ao excesso de bagagem.

PREçOS POR PESSOA E NOITE Em US DóLARES. CAfé DA mANhã E ImPOSTOS INCLUSOS.
hOTéIS DATAS DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL

ROYAL NATIONAL HHH

Bedford Way
Tel. (+44) 203 3971882

01/04-23/04 72 64 141

24/04-31/10 91 78 161

PRESIDENT HHH

Russell Square
Tel. (+44) 208 2407250

01/04-23/04 79 69 147

24/04-31/10 101 84 161

ST. GILES HHH

Bedford Avenue
Tel. (+44) 207 3003000

01/04-12/04 108 106 166

13/04-25/07
05/09-31/10

111 109 177

26/07-04/09 99 97 164

THISTLE EUSTON HHHH

Cardington St,
Euston London
Tel. (+44) 845 3058327

01/04-12/04 147 154 317

Sex/Sáb/Dom 135 131 248

13/04-19/07 193 188 363

Sex/Sáb/Dom 158 154 294

20/07-06/09 147 142 271

Sex/Sáb/Dom 135 131 248

07/09-31/10 181 177 340

Sex/Sáb/Dom 147 142 271

TRASLADOS
LONDRES (Preços por pessoa) 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 1 Pessoa

Aeroporto Heathrow / Hotel ou vice-versa 67 44 41 133

Aeroporto Gatwick / Hotel ou vice-versa 85 57 48 171

Estação / Hotel ou vice-versa 45 30 25 90

Suplemento noturno: Voos/trens com chegada entre 22:00 e 
06:00; voos/trens com saída entre 01:00 e 09:00

31

hOTéIS Em LONDRES
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VISITAS E EXCURSÕES PARIS
City Tour de Paris (Diária)  32
Paris Seinorama (Diária)  98
Paris Histórica & Notre Dame (Diária) 98
Visita Museu do Louvre com guia (Exceto terças)  87
Iluminações (Diária)  43
Iluminações + Cruzeiro Sena (Diária)  62
Iluminações + Moulin Rouge (show) (Diária) 277
Moulin Rouge (jantar+show) (Diária) 354
Versalhes com áudio-guia. Visita Livre. (Exceto segundas)  82
Versalhes (com guia) (AM) (Exceto segundas) 133
Versalhes (com guia) (PM) (Ter/Qua/Qui/Sex) (19/05-30/06: Ter/Qua/Sex) 117
Jantar Torre Eiffel e Cruzeiro (Diária) 279
Disneyland (entrada 1 dia, parque Disneyland) (Diária) 153
Londres de Eurostar (Diária) 407
Castelos do Loire (Exceto sexta) 260
Mont Saint Michel com almoço (Diária) 277
A contratação de traslados, visitas e excursões só poderá ser feita desde que se solicite, conjuntamente, ao menos uma noite de alojamento na mesma cidade.

Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa; o prestador do serviço poderá solicitar o pagamento direto correspondente ao excesso de bagagem.

PREÇOS NÃO VÁLIDOS DURANTE A SEMANA SANTA, FEIRA DE ABRIL, EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS

PREçOS POR PESSOA E NOITE Em US DóLARES. CAfé DA mANhã E ImPOSTOS INCLUSOS.

hOTéIS DATAS DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL

BEST WESTERN RONCERAY * * *
10, Boulevard Montmartre 75009
Tel. (+33) 1 42 47 13 45

01/04-30/06
01/09-31/10

Sextas,
sábados e
domingos

120 95 220

106 86 190

01/07-31/08 94 77 174

PAVILLON VILLIERS ETOILE HHH

6, Rue Lebouteux 75017
Tel. (+33) 1 40 53 05 05

01/04-31/10 94 - 165

NEWHOTEL OPERA * * *
4 Rue de Liège 75009
Tel. (+33) 1 56 02 66 00

01/04-16/07
01/09-31/10 126 104 249

17/07-31/08 88 78 174

TRASLADOS
PARIS (Preços por pessoa) 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 1 Pessoa

Aeroporto CDG / Hotel ou vice-versa 66 46 37 121
Aeroporto ORY / Hotel ou vice-versa 60 43 37 112
Estação / Hotel ou vice-versa 52 37 30 94

hOTéIS Em PARIS
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HOTÉIS EM AMSTErdã HOTÉIS EM BErlIM
PrEçOS POr PESSOA E nOITE EM US dólArES.
CAfÉ dA MAnHã E IMPOSTOS InClUSOS.

HOTÉIS dATAS dUPlO TrIPlO IndIvIdUAl

BLUE SQUARE* * * *
Slotermeerlaan, 80
Tel. (+31) 20 506371

01/04-04/04
06/04-25/04
27/07-23/05
26/05-26/05
28/05-01/06
02/08-11/09
16/09-26/09

90 78 164

Sex / Sáb 111 97 191
05/04-05/04
26/04-26/04
24/05-25/05
27/05-28/05
12/09-15/09
27/09-31/10

138 120 254

02/06-01/08
Sex / Sáb

77 64 138
98 84 185

BLUE TOWER * * * *
Leeuwendalersweg, 21 
Tel. (+31) 20 58 00 365

01/04-04/04
06/04-25/04
27/04-23/05
26/05-26/05
29/05-01/06
02/08-11/09
16/09-26/09

93 79 169

Sex / Sáb 114 99 196
05/04-26/04
24/05-25/05
27/05-28/05
12/09-15/09
27/09-30/09

138 120 254

02/06-01/08
Sex / Sáb

80 65 143
101 85 185

GOLDEN TULIP  
AMSTERDAM WEST
* * * *
Molenwerf, 1
Tel. (+31) 20 26 29 260

01/04-04/04
06/04-25/04
27/04-23/05
26/05-26/05
29/05-01/06
02/08-11/09
16/09-26/09

101 94 191

Sex / Sáb 122 112 233
05/04-05/04
26/04-26/04
24/05-25/05
27/05-28/05
12/09-15/09
27/09-30/09

138 120 254

02/06-01/08 87 81 164
Sex / Sáb 109 100 207

PrEçOS POr PESSOA E nOITE EM US dólArES.
CAfÉ dA MAnHã E IMPOSTOS InClUSOS.

HOTÉIS dATAS dUPlO TrIPlO IndIvIdUAl

ZARENHOF * * *
Eichendorffstrasse, 4
Tel. (+49) 30 97005233

01/04-30/04
01/07-31/08 71 59 124

01/05-13/05
17/05-30/06
01/09-03/09
10/09-24/09
27/09-31/10

80 66 142

14/05-16/05
04/09-09/09
25/09-26/09

131 111 244

EUROPA CITY * * *
Konstanzer Strasse, 60
Konstanzer Strasse, 60

01/04-03/04
07/04-29/04
03/05-21/05
26/05-03/09
10/09-24/09
28/09-31/10

69 61 107

04/04-06/04
30/04-02/05
22/05-25/05

116 98 196

04/09-09/09
25/09-27/09 143 116 251

BERLIN * * * *
Lützowplatz, 17
Tel. (+49) 30 26050

01/04-30/04
02/07-06/07
10/07-31/08

84 79 155

01/05-28/05
01/06-01/07
07/07-09/07
01/09-25/09
28/09-31/10

103 91 196

29/05-31/05
26/09-27/09 169 113 306

TrASlAdOS
BErlIM 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 1 Pessoa

Aeroporto Tegel / Hotel ou  
vice-versa

76 50 40 151

Aeroporto Schönefeld / Hotel 
ou vice-versa

102 68 53 204

Estação / Hotel ou vice-versa 76 50 40 151
TrASlAdOS

AMSTErdã 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 1 Pessoa
Aeroporto / Hotel (CHEGADAS) 84 56 49 168
Hotel / Aeroporto (SAÍDAS) 69 46 41 138
Estação / Hotel ou vice-versa 46 31 29 92

Suplemento noturno: VOOS/TREM com chegada entre 22:00 e 06:00 horas; 
voos/trem com saída entre 01:00 e 09:00 horas, 25%.

vISITAS E EXCUrSÕES
Toda Berlim. Panorâmica (Diária) 21
Potsdam (Meio dia) (Ter/Qui/Sáb/Dom) 27

A contratação de traslados, visitas e excursões só poderá ser feita desde que se solicite, conjuntamente, ao menos uma noite de alojamento na mesma cidade.
Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa; o prestador do serviço poderá solicitar o pagamento direto correspondente ao excesso de bagagem.
PREÇOS NÃO VÁLIDOS DURANTE A SEMANA SANTA, FEIRA DE ABRIL, EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS
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PrEçOS POr PESSOA E nOITE EM US dólArES.
CAfÉ dA MAnHã E IMPOSTOS InClUSOS.

HOTÉIS dATAS dUPlO TrIPlO IndIvIdUAl

PRESIDENT HHH

Ludwigstrasse, 27
Tel. (+49) 69 4080950

01/04-31/10 67 63 98

MEMPHIS HHHH

Münchener Strasse, 15
Tel. (+49) 69 2426090

01/04-31/10 68 60 119

ALEXANDER AM ZOO HHHH 

Waldschmidtstrasse, 59-61
Tel. (+49) 69 949600

01/04-19/04
24/04-26/04
30/04-10/05
13/05-25/05
29/05-31/05
03/06-07/06
12/06-21/06
26/06-28/06
03/07-05/07
10/07-12/07
17/07-19/07
24/07-26/07
31/07-02/08
08/08-09/08
14/08-16/08
21/08-23/08
04/09-06/09
11/09-27/09
02/10-04/10
09/10-17/10
23/10-25/10

81 73 126

20/04-23/04
27/04-29/04
11/05-12/05
26/05-28/05
01/06-02/06
08/06-11/06
22/06-25/06
07/09-10/09
28/09-01/10
05/10-08/10
18/10-22/10
26/10-31/10

105 88 180

29/06-02/07
06/07-09/07
13/07-16/07
20/07-23/07
27/07-30/07
03/08-07/08
10/08-13/08
17/08-20/08
24/08-03/09

86 77 172

PrEçOS POr PESSOA E nOITE EM US dólArES.
CAfÉ dA MAnHã E IMPOSTOS InClUSOS.

HOTÉIS dATAS dUPlO TrIPlO IndIvIdUAl

ROYAL * * *
Schillerstraße 11 A
Tel. (+49) 89 59988160

01/04-03/05
09/05-21/06
26/06-11/09
08/10-18/10
24/10-31/10

84 72 132

04/05-08/05
22/06-25/06
12/09-07/10
19/10-23/10

232 184 375

GERMANIA HHH

Schwanthalerstrasse, 28
Tel. (+49) 89 590460

01/04-26/04
01/05-03/05
08/05-08/06
12/06-20/06
25/06-11/09
07/10-18/10
23/10-31/10

60 59 100

27/04-30/04
04/05-07/05
09/06-11/06
21/06-24/06
12/09-06/10
19/10-22/10

171 133 235

LEONARDO ROYAL 
HOTEL * * * *
Moosacher Straße 90
Tel. (+49) 89 2885380

01/04-12/04
17/04-19/04
24/04-26/04
01/05-10/05
08/05-10/05
15/05-17/05
22/05-14/06
12/06-14/06
19/06-28/06
03/07-05/07
10/07-12/07
17/07-19/07
24/07-26/07
31/07-06/09
11/09-11/10
16/10-25/10

85 82 171

13/04-16/04
20/04-23/04
27/04-30/04
11/05-14/05
18/05-21/05
15/06-18/06
29/06-02/07
06/07-09/07
13/07-16/07
20/07-23/07
27/07-30/07
07/09-10/09
12/10-15/10
26/10-31/10

99 90 197

TrASlAdOS
frAnKfUrT 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 1 Pessoa

Aeroporto / Hotel ou vice-versa 107 71 58 213
Estação / Hotel ou vice-versa 102 68 56 204

TrASlAdOS
MUnIQUE 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 1 Pessoa

Aeroporto / Hotel ou vice-versa 132 88 75 263
Estação / Hotel ou vice-versa 60 40 60 213

HOTÉIS EM MUnIQUEHOTÉIS EM frAnKfUrT

vISITAS E EXCUrSÕES
Visita Frankfurt (Diária) 51
Heidelberg (Diária) 140
A contratação de traslados, visitas e excursões só poderá ser feita desde que se solicite, conjuntamente, ao menos uma noite de alojamento na mesma cidade. 
Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa; o prestador do serviço poderá solicitar o pagamento direto correspondente ao excesso de bagagem.

vISITAS E EXCUrSÕES
Toda Munique. Panorâmica (Diária) (Meio dia) 21
Dachau, Campo de Concentração (Meio dia) (Ter/Qui/Sáb/Dom) 27

PREÇOS NÃO VÁLIDOS DURANTE A SEMANA SANTA, FEIRA DE ABRIL, EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS
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VISITAS E EXCURSÕES
Visita panorâmica (Diária) 37

Passeio de barco com jantar e música ao vivo (Diária) 57

Szentendre e Santo André (exceto Segundas e Quartas) 63

Curva do Danúbio (exceto Segundas e Quartas) (inclui almoço)
Dia completo

91

VISITAS E EXCURSÕES
Visita panorâmica a pé (Seg/Qui/Sáb) 28
Visita ao castelo (Seg e Sex) 54
Karlovy Vary (inclui almoço) (Qui/Sáb/Dom). Dia completo 92

A contratação de traslados, visitas e excursões só poderá ser feita desde que se solicite, conjuntamente, ao menos uma noite de alojamento na mesma cidade. 
Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa; o prestador do serviço poderá solicitar o pagamento direto correspondente ao excesso de bagagem.

PREÇOS NÃO VÁLIDOS DURANTE A SEMANA SANTA, FEIRA DE ABRIL, EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS
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PREçoS PoR PESSoA E noITE Em US DólARES.
CAfé DA mAnhã E ImPoSToS InClUSoS

hoTéIS DATAS DUPlo TRIPlo InDIVIDUAl

ÉBEN HHH

Nagy Lajos Király Útja 
15-17
Tel. (+36) 1 2253384

01/04-30/06 
01/09-31/10 51 49 92

01/07-31/08 45 38 81

ATLAS HHH

Népszínház u. 39-41 
Tel. (+36) 1 2990256

01/04-30/06 
01/09-31/10 44 43 73

01/07-31/08 41 40 70

MARMARA HHHH

Nagy Ignác u. 21.
Tel. (+36) 1 5019100

01/04-30/06 
01/09-31/10 81 77 145

01/07-31/08 71 70 125

ATRIUM HHHH

Csokonai u. 14
Tel. (+36) 1 2990777

01/04-30/06 
01/09-31/10 73 67 132

01/07-31/08 63 55 114

PREçoS PoR PESSoA E noITE Em US DólARES.
CAfé DA mAnhã E ImPoSToS InClUSoS

hoTéIS DATAS DUPlo TRIPlo InDIVIDUAl

PRAGUE CENTER & 
PLAZA HHH sup.
Legerova, 32. Praga 2
Tel. (+420) 2 3471 1411

01/04-30/06 
01/09-31/10 60 60 109

01/07-31/08 54 54 96

BARCELÓ PRAHA HHHH

Na Strzi, 32. Praga 4
Tel. (+420) 2 9677 2111

01/04-30/06 
01/09-31/10 50 50 90

01/07-31/08 39 39 71

JURYS INN HHHH

Sokolovská,11. Praga 8
Tel. : 226 222 600

01/04-30/06 
01/09-31/10 90 90 161

01/07-31/08 60 59 121

CLARION OLD CITY HHHH

Klimentská, 30. Praga 1
Tel. (+420) 222 314 350

01/04-30/06 
01/09-31/10 81 76 163

01/07-31/08 60 60 109

TRASlADoS
BUDAPESTE 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 1 Pessoa

Aeroporto / Hotel ou vice-versa
30 21 19 62

Estação / Hotel ou vice-versa
28 19 16 57

TRASlADoS
PRAGA 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 1 Pessoa

Aeroporto / Hotel ou vice-versa
31 21 21 62

Estação / Hotel ou vice-versa
18 12 15 36

hoTéIS Em BUDAPESTE hoTéIS Em PRAGA
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A contratação de traslados, visitas e excursões só poderá ser feita desde que se solicite, conjuntamente, ao menos uma noite de alojamento na mesma cidade. 
Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa; o prestador do serviço poderá solicitar o pagamento direto correspondente ao excesso de bagagem.

VISITAS E EXCURSÕES
Visita Panorâmica (Diária) 68
Visita Panorâmica com Acrópole e Museu (Terças e sextas) 84
Cabo Sounion (Segundas e sextas) 53
Atenas de Noite com jantar e show folclórico (Ter, Qui e Sáb) 78
Argólida com almoço (Terças, quintas e sábados) 123
Delfos com almoço (Segundas, quartas e sextas) 123
Cruzeiro de 1 dia com almoço (Diária) 128

VISITAS E EXCURSÕES
Visita Cidade (meio dia) (Seg/Qua/Qui/Sáb) 46

Visita Cidade (dia completo. Inclui almoço) (Seg/Qua/Qui/Sáb) 92

Visita Bósforo (meio dia) (Ter/Sex/Dom) 39

Visita Bósforo (dia completo. Inclui almoço) (Ter/Sex/Dom) 78

PREÇOS NÃO VÁLIDOS DURANTE A SEMANA SANTA, FEIRA DE ABRIL, EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS
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PREçoS PoR PESSoA E noITE Em US DólARES.
CAfé DA mAnhã E ImPoSToS InClUSoS

hoTéIS DATAS DUPlo TRIPlo InDIVIDUAl

OSCAR HHH

25, Filadelfias & Samou St.
Tel. (+30) 210 8834215-9

01/04-30/06
01/09-15/10

43 34 76

01/07-31/08
16/10-31/10

39 32 69

JASON INN HHH

12, Asomaton St
Tel. (+30) 210 3251106

01/04-31/10 48 44 84

ARETHUSA HHH

6-8 Mitropoleos St
Tel. (+30) 210 3229431

01/04-31/10 60 46 87

STANLEY HHHH

1, Odysseos St
Tel. (+30) 210 5240142

01/04-30/06
01/09-31/10

60 55 108

01/07-31/08 55 46 92

TITANIA HHHH

52, Panepistimiou Av.
Tel. (+30) 210 3326200

01/04-30/04 55 48 100

01/05-30/06
01/09-31/10

71 60 132

01/07-31/08 60 52 107

PRESIDENT HHHH

43, Kifissias St
Tel. (+30)210 6989000

01/04-30/04 
01/07-31/08

60 60 110

01/05-30/06 
01/09-31/10

68 68 130

PREçoS PoR PESSoA E noITE Em US DólARES.
CAfé DA mAnhã E ImPoSToS InClUSoS

hoTéIS DATAS DUPlo TRIPlo InDIVIDUAl

ERBOY HHH

Hoca Pasa
Mh. Hüdavendigar Cd., 18
Tel. (+90) 212 513 3750

01/04-05/04 76 76 135

06/04-30/06
01/08-31/10

70 70 121

01/07-31/07 54 54 100

SKY KAMER HHHH

Mimar Kemalettin Mah, 31
Tel. (+90) 212 5171700

01/04-31/10 84 84 151

KENT HHHH

Hazinedar Sok, 2-4
Tel. (+90) 212 6382985

01/04-31/10 98 98 169

BEST WESTERN
SENATOR HHHH

Gencturk Caddesi
Sirvanizade Sokak, 5
Tel. (+90) 212 5281865

01/04-06/04 116 116 213

07/04-15/06
01/09-31/10

97 97 178

16/06-31/07 76 76 142

01/08-31/08 86 86 158

TRASlADoS
ATEnAS 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 1 Pessoa

Aeroporto / Hotel ou vice-versa 69 50 73 128

Porto/Hotel ou vice-versa 48 34 46 100

Aeroporto / Porto ou vice-versa 76 52 73 149

Suplemento noturno: 30
Voos com chegada entre 22:00 e 05:30h; Voos com Saída entre 01:00 e 08:30h

TRASlADoS
ISTAmBUl 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 1 Pessoa

Aeroporto / Hotel-Estação /
Hotel ou vice-versa

23 23 23 23
Aeroporto /
Porto ou vice-versa
Tarifas fixadas com base nas chegadas/saídas de/para o aeroporto de Atatürk (Istam-
bul). Consultar suplemento por traslado de/para outros aeroportos.

hoTéIS Em ISTAmBUlhoTéIS Em ATEnAS
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VISITAS E EXCURSÕES
Basílica de São Pedro, Fontana de Trevi e coração de Roma  
(AM) (exceto quartas) (Visita a pé) 43
Coliseu, Fórum romano e monte Palatino (PM) (Diária) 76
Museus Vaticanos, Capela Sistina e Basílica de São Pedro  
(AM) (Exceto domingos) 87
Basílicas e catacumbas  
(PM) (Segundas, terças, sextas e sábados)

65

Roma Iluminada (Diária) 56
Roma iluminada com jantar (Diária) 107
Audiência Papal (AM) (quartas) 33
Nápoles/Pompeia (Diária) 160
Florença de trem (Terças, quintas e sábados) 197
Capri (Diária) 181
Às quartas e aos domingos, em virtude da Audiência e da Bênção Papal, respectivamente, não 
é possível o acesso à Basílica de São Pedro.

PREÇOS NÃO VÁLIDOS DURANTE A SEMANA SANTA, FEIRA DE ABRIL, EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS
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PREÇOS POR PESSOA E NOITE EM US DÓLARES. CAFÉ DA MANHÃ E IMPOSTOS INCLUSOS
4 DIAS / 3 NOITES NOITE EXTRA

HOTÉIS DATAS DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL

BRASILE HHH

Via Palestro, 13
Tel. 4819486

01/04-01/04
06/04-30/04
01/06-30/06
01/09-30/09

372 336 495 95 83 136

02/04-05/04
01/05-31/05
01/10-31/10

399 363 540 104 92 151

01/07-31/07 259 241 399 57 51 104
01/08-31/08 232 218 345 48 44 86

SAN REMO HHH

Via M. D’Azelegio, 36
Tel. (+39) 06 4881741

01/04-30/06
01/09-31/10 395 350 504 103 88 139

01/07-31/08 282 259 381 65 57 98

MONTECARLO HHH

Via Palestro, 17
Tel. (+39) 06 4460000 

01/04-02/04
06/04-23/04
26/04-29/04
03/05-14/05
08/06-30/06
01/09-17/09
18/10-31/10 

413 368 649 109 94 187

03/04-05/04
24/04-25/04
30/04-02/05
15/05-07/06
18/09-17/10

467 422 708 127 112 207

01/07-01/08 313 295 490 76 70 134
02/08-31/08 268 245 413 60 53 109

BEST WESTERN VILLAFRANCA HHHH

Via Villafranca, 9
Tel. (+39) 06 440364

01/04-30/06
01/09-31/10 454 372 445 122 95 119

01/07-31/08 309 282 449 74 65 121

DIANA HHHH

Via Principe Amedeo, 4
Tel. (+39) 06 06478681

01/04-23/04
15/06-30/06 472 404 608 128 106 174

24/04-14/06
01/09-31/10 549 467 690 154 127 201

01/07-31/08 377 345 517 97 86 144
Os preços não incluem a Taxa de Alojamento para os serviços turísticos na cidade de Roma, taxa que deve ser paga diretamente nos hotéis, no final da estadia.

PREÇOS POR PESSOA E NOITE EM US DÓLARES. CAFÉ DA MANHÃ E IMPOSTOS INCLUSOS

HOTÉIS DATAS DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL

✱ UNA MEDITERRÁNEO HHH 

Via Lodovico Muratori, 14
Tel. (+39) 02 550071

01/04-02/04 110 - 209
03/04-06/04 83 - 156
07/04-30/04 110 - 209

Sex-Dom 83 - 156
01/05-31/10 118 EXPO 224

NH MACHIAVELLI HHHH

Via Lazzaretto, 5
Tel. (+39) 02 631141

01/04-02/04 136 110 272
03/04-06/04 76 70 136
07/04-12/04 124 101 237
13/04-31/10 EXPO EXPO EXPO

NH MILANO TOURING HHHH

Via Ugo Tarchetti, 2
Tel. (+39) 02 63351

01/04-02/04 142 113 284
03/04-06/04 86 76 171
07/04-12/04 124 101 246
13/04-31/10 EXPO EXPO EXPO

Os preços não incluem a Taxa de Alojamento para os serviços turísticos na cidade de Milão, taxa que deve ser paga diretamente nos hotéis, no final da estadia.
*EXPO: realização da Expo Milano 2015. Consultar preços.

TRASLADOS
ROMA 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 1 Pessoa

Aeroporto Fiumicino ou Ciam-
pino / Hotel ou vice-versa 40 27 28 80

Estação / Hotel ou vice-versa 27 18 16 53

Porto / Hotel ou vice-versa 127 84 78 253
Porto / Aeroporto Fiumicino ou 
vice-versa 123 82 75 247
Suplemento noturno: Voos/
trens com chegada entre 20:00 
e 07:00; voos/trens com saída 
entre 23:00 e 10:00

20%

Tarifas fixadas com base nas chegadas/saídas de/para o aeroporto de Fiumicino. Con-
sultar suplemento por traslado de/para outros aeroportos.

TRASLADOS
MILÃO 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 1 Pessoa

Aeroporto / Hotel ou vice-versa 80 53 50 160
Estação / Hotel ou vice-versa 40 27 28 80
Suplemento noturno: Voos/trens com chegada entre 20:00 e 07:00; voos/
trens com saída entre 23:00 e 10:00 20%

Tarifas fixadas com base nas chegadas/saídas de/para o aeroporto de Malpensa.  Consultar suplemento por traslados de/para outros aeroportos. 

A contratação de traslados, visitas e excursões só poderá ser feita desde que se solicite, conjuntamente, ao menos uma noite de alojamento na mesma cidade.
Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa; o prestador do serviço poderá solicitar o pagamento direto correspondente ao excesso de bagagem.

HOTÉIS EM ROMA

HOTÉIS EM MILÃO

4 DIAS / 3 NOITES.  INCLUSO: Traslado de chegada  Aeroporto Fiumicino/hotel (apresente-se no balcão da  
AMITOUR, situado no Terminal T3, no corredor que leva à saída do aeroporto) - 3 noites de alojamento e  

café da manhã - visita a pé (3 horas. Não inclui pick-up e drop-off) - traslado de saída hotel/Aeroporto Fiumicino
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VISITAS E EXCURSÕES
Visita Cidade (AM) (exceto segundas) 69
Museu da Academia (AM) (exceto segundas) 51
Excursão a Pisa. (AM) (Seg/Qua/Sex/Dom) 60
Siena, San Gimignano e Chianti. Dia completo  (Diária) 73

VISITAS E EXCURSÕES
Visita à cidade a pé (Diária) 37
Murano, Burano e Torcello. Dia completo. (Diária) 33

Gôndola Serenade (Noite) (Diária) 63

A contratação de traslados, visitas e excursões só poderá ser feita desde que se solicite, conjuntamente, ao menos uma noite de alojamento na mesma cidade. 
Nos traslados está incluso o manuseio de uma mala por pessoa; o prestador do serviço poderá solicitar o pagamento direto correspondente ao excesso de bagagem.

PREÇOS NÃO VÁLIDOS DURANTE A SEMANA SANTA, FEIRA DE ABRIL, EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS
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PREÇOS POR PESSOA E NOITE EM US DÓLARES.
CAFÉ DA MANHÃ E IMPOSTOS INCLUSOS

HOTÉIS DATAS DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL

MACHIAVELLI  
PALACE HHH

Via Nazionale, 10
Tel. (+39) 055 216622

01/04-02/04
06/04-17/04
25/10-31/10

79 74 118

18/04-24/10 95 91 150

CORONA D’ITÁLIA HHH sup.
Via Nazionale, 15
Tel. (+39) 055 261501

01/04-04/07
01/09-31/10

113 95 189

05/07-31/07 66 60 113

01/08-31/08 39 53 98

NH FIRENZE HHHH

Piazza Vittorio Verneto, 4/A
Tel. (+39) 055 2770

01/04-02/04
06/07-06/09
25/10-31/10

101 100 201

03/04-05/07
07/09-24/10

125 124 249

NH ANGLO AMERICAN HHHH

Via G. Garibaldi, 9
Tel. (+39) 055 282114

01/04-02/04
06/07-06/09
25/10-31/10

91 85 166

03/04-05/07
07/09-24/10

112 106 209

Os preços não incluem a Taxa de Alojamento para os serviços turísticos na cidade de 
Florença, taxa que deve ser paga diretamente nos hotéis, no final da estadia.

PREÇOS POR PESSOA E NOITE EM US DÓLARES.
CAFÉ DA MANHÃ E IMPOSTOS INCLUSOS

HOTÉIS DATAS DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL

CARLTON CAPRI HHHH

Santa Croce, 595/A
Tel. (+39) 041 2752300

01/04-18/07  
28/08-31/10

139 118 181

Sex / Sáb 172 151 216

19/07-27/08 104 95 156

Sex / Sáb 124 113 174

ALL ‘ANGELO HHHH

San Marco, 403
Tel. (+39) 041 5209299

01/04-02/04 131 131 218
03/04-31/07
01/09-31/10

195 181 308

Sex / Sáb 204 193 325
01/08-31/08 131 131 218

Sex / Sáb 142 134 233

MONTECARLO HHH

Calle Specchieri, 463 (zona 
San Marcos)
Tel. (+39) 041 5207144 

01/04-02/04 127 110 227
03/04-11/07
28/08-31/10

177 148 286

12/07-27/08 127 110 227
Sex / Sáb 147 124 246

CARLTON ON THE GRAND 
CANAL HHHH

Santa Croce, 578
Tel. (+39) 041 2752300

01/04-18/07
28/08-31/10

180 151 233

Sex / Sáb 215 186 267
19/07-27/08 141 125 212

Sex / Sáb 159 144 231
Os preços não incluem a Taxa de Alojamento para os serviços turísticos na cidade de 
Veneza, taxa que deve ser paga diretamente nos hotéis, no final da estadia.

TRASLADOS
FLORENÇA 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 1 Pessoa

Aeroporto / Hotel ou vice-
-versa

40 27 25 80

Estação Sta Mª Novella ou 
Campo di Marte / Hotel ou 
vice-versa

33 22 20 67

Suplemento noturno. Voos/
trens com chegada entre 20:00 
e 07:00; voos/trens com saída 
entre 23:00 e 10:00

20%

Tarifas fixadas com base nas chegadas/saídas de/para o aeroporto de Florença. Con-
sultar suplemento por traslados de/para o aeroporto de Pisa.

TRASLADOS
VENEZA 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 1 Pessoa

Aeroporto / Hotéis em Santa 
Croce

33 22 22 67

Estação Sta. Lucia/ Hotéis em 
Santa Croce

31 21 21 63

Aeroporto / Hotéis em São 
Marcos ou vice-versa

97 64 63 193

Estação Sta. Lucia / Hotéis 
em San Marcos ou vice-versa

67 44 40 133

Suplemento noturno: Voos/
trens com chegada entre 20:00 
e 07:00; voos/trens com saída 
entre 23:00 e 10:00

20%

HOTÉIS EM VENEZAHOTÉIS EM FLORENÇA



Circuito Duração Início Fim Dia Início Página

Inglaterra e Escócia 8 dias Londres Londres Segundas 155

Suíça Espetacular 8 dias Genebra Genebra Domingos 156

Grande Tour da Alemanha 9 dias Berlim Munique Sábados 157

Cidades Imperiais 8 dias Praga Budapeste Domingos 158

Maravilhas da Polônia 8 dias Varsóvia Varsóvia Domingos 159

Países Bálticos 8 dias Vilnius Tallinn Domingos 160

Rússia Completa 8 dias São Petersburgo Moscou Domingos 161

Roma-Florença-Veneza 7 dias Roma Veneza Diárias 162

Veneza-Florença-Roma 7 dias Veneza Roma Diárias 162

Itália Turística 8 dias Veneza Roma Domingos 163

Itália Tradicional 8 dias Veneza Roma Segundas 164

Fantasia Italiana 9 dias Milão Roma Domingos 166

Sul da Itália 8 dias Roma Palermo Domingos 167

Rugantino 11 dias Roma Roma Domingos/Sextas 168

Descubra a Croácia e a Eslovênia 6 dias Zagreb Dubrovnik Domingos 169

Atenas e Cruzeiro Egeu Helênico 5 dias Atenas Atenas Quintas 170

Atenas e Cruzeiro Egeu Clássico 6 dias Atenas Atenas Domingos 170

Atenas, Olímpia e Delfos 6 dias Atenas Atenas Segundas/Quintas 170

Atenas e Grécia Clássica 7 dias Atenas Atenas Segundas/Quintas 171

Turquia de Ouro 6 dias Istambul Istambul Sextas 172

Grécia e Turquia de Ouro 10 dias Atenas Istambul Segundas 172

Turquia Mágica 10 dias Istambul Istambul Sextas 173

Europa Mágica - Frankfurt e os Países Baixos 9 dias Frankfurt Bruxelas Sábados 174

O melhor da Holanda - Flandres 9 dias Amsterdã Bruxelas Domingos 175

Toda a Escócia 9 dias Glasgow Glasgow Domingos 176

Toda a Irlanda 9 dias Dublin Dublin Sextas 177

O melhor da Romênia 9 dias Bucareste Bucareste Domingos 178

Estocolmo - Fiordes 9 dias Estocolmo Bergen Sextas 179
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País Por País
Se você é dessas pessoas exigentes que não se contentam com uma simples visita, temos diferentes circuitos com duração de 6 a 11 dias, 
especialmente criados e planejados para que você conheça melhor e de forma mais detalhada os lugares de interesse turístico e histórico 
de cada país. Uma opção sob medida para aqueles que querem conhecer a Europa e desfrutar ao máximo da viagem, mas sem deixar de 
lado as peculiaridades de cada região.
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1º Dia (Domingo): LONDRES 
Chegada ao aeroporto de Heathrow. Recepção e 
traslado ao hotel. Alojamento.

2º Dia (Segunda): LONDRES
Café da manhã. Apresentação panorâmica de Lon-
dres de ônibus. O passeio inclui uma visita orientati-
va na parte oeste de Londres: área dos palácios, par-
ques, locais de entretenimento, comércio, museus 
e principais galerias. Paradas para fotografar o 
Parlamento, a Abadia de Westminster, o Big Ben e a 
London Eye. Troca da Guarda (sempre que houver), 
parada no Palácio de Buckingham. Visitaremos os 
bairros de Westminster, Kensington, Mayfair, Bel-
gravia, “West End”: zona de teatros, restaurantes e 
as Praças de Piccadilly Circus e Trafalgar Square. 
O passeio de hoje vai terminar nos arredores do Palá-
cio de Buckingham, aproximadamente às 11h45min e, 
depois, você terá o resto do dia livre em Londres para 
descobrir esta magnífica cidade. Alojamento. 

3º Dia (Terça): LONDRES – CAMBRIDGE – YORK – 
HARROGATE
Café da manhã. Saída para o norte até a cidade 
universitária de Cambridge, onde, num passeio a pé, 
poderemos admirar suas antiquíssimas faculdades, 
exemplos da mais bela arquitetura de diferentes 
períodos. Prosseguiremos nosso trajeto até a cidade 
de York, onde visitaremos sua esplêndida Catedral, a 
maior do norte da Europa e teremos tempo para dar 
um pequeno passeio pelas ruas mais bonitas. Jantar 
e alojamento.

4º Dia (Quarta): HARROGATE – DURHAM – 
JEDBURGH – EDIMBURGO
Café da manhã. Saída para Durham para realizar 
uma breve visita a esta histórica cidade. Prosse-
guiremos rumo ao norte e passando pela Escócia 
chegaremos a Jedburgh, pequena cidade fronteiriça 
que conserva as ruínas de uma importante abadia 
beneditina, assim como a casa onde viveu Maria 
Stuart. Tempo livre para almoço. Através das Terras 
Baixas da Escócia, chegaremos a Edimburgo no 
meio da tarde e faremos uma visita panorâmica a 
esta ilustre cidade. À noite, possibilidade de par-

ticipar de um jantar típico animado com o folclore 
tradicional escocês (opcional). Alojamento.

5º Dia (Quinta): EDIMBURGO – STIRLING – 
TROSSACHS – GLASGOW 
Café da manhã. Manhã livre em Edimburgo para 
visitar suas ruas e museus. Aproximadamente ao 
meio-dia sairemos para visitar o Parque Nacional 
de Trossachs. Passaremos por Stirling e Callander, 
admirando as soberbas paisagens que nos oferece 
a passagem pela montanha. Também visitaremos 
uma destilaria de whisky, onde poderemos observar 
o processo de produção e degustar a famosa bebida 
nacional escocesa. Chegada a Glasgow. Alojamento.

6º Dia (Sexta): GLASGOW – DISTRITO DOS LAGOS – 
CHESTER – LIVERPOOL 
Café da manhã. Saída em direção ao sul até che-
gar a Gretna Green, cidade que faz fronteira com a 
Inglaterra, famosa por seus peculiares casamento. 
Depois de uma breve parada, continuaremos, já em 
território inglês, até o Distrito do Lagos, lugar de ins-
piração de poetas e escritores ingleses. Às margens 
do lago Windermere haverá tempo para almoçar. 
Passaremos pela cidade amuralhada de Chester 
para fazer um passeio a pé pelo local. Seguiremos 
para Liverpool, famosa por ser o local onde surgiu 
um dos mais conhecidos grupos de música pop: os 
Beatles. Visita panorâmica. Jantar e alojamento.

7º Dia (Sábado): LIVERPOOL – STRATFORD – 
COTSWOLDS – OXFORD – LONDRES
Café da manhã. Saída para Stratford-upon-Avon, 
uma cidade encantadora às margens do rio Avon e 
lugar de nascimento do dramaturgo William Shakes-
peare. Breve visita panorâmica e tempo livre para 
almoço. Prosseguiremos através dos pitorescos 
povoados da região de Cotswolds até a cidade univer-
sitária de Oxford, onde daremos um breve passeio a 
pé para admirar os magníficos colégios. Continuação 
para Londres. Chegada e alojamento.

8º Dia (Domingo): LONDRES
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Heathrow. 
FIM DA VIAGEM.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Traslados de chegada e saída de/para o aeroporto de 

Heathrow.
•  Entradas para a Catedral de York, destilaria de 

whisky, tour panorâmico em Londres. 
•  Alojamento com café da manhã e 2 jantares.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 LONDRES
Double Tree by Hilton London 
Ealing / Imperial ou similar 
(Turístico Superior/Primeira)

1 HARROGATE/
WASHINTGON

Holiday Inn / Cedar Court 
(Harrogate) ou similar  
(Turístico Superior)

1 EDIMBURGO
Express by Holiday Inn  
Edimburgo / Bruntsfield ou 
similar (Turístico Superior)

1 GLASGOW
Express By Holiday Inn  
Theatreland ou similar  
(Turístico Superior)

1 LIVERPOOL Marriot Liverpool City Centre 
ou similar (Primeira)

Início e fim
Duração

LONDRES
8 dias

Preços por pessoa Us dólares

Quarto  
duplo/triplo

Comp.  
individual

Baixa temporada ............ 1.334 596
Média temporada ........... 1.357 638
Alta temporada............... 1.405 611
Tarifas fixadas com base nas chegadas/saídas de/para o aero-
porto de Heathrow. Consultar suplemento para traslado de/
para outros pontos.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Por razões operacionais, o itinerário poderá ser alterado sem 
variar o conteúdo das visitas.

NOITES EXTRAS
Quarto  

duplo/triplo
Quarto  

Individual
01/04 - 16/07
Segunda - Terça e Sábados.. 128 241
Quintas, Sextas e Domingos... 109 204
17/07 - 31/10
Segunda - Terça e Sábados.. 130 245
Quintas, Sextas e Domingos... 93 173
Ao reservar noite/s extra/s no início/fim da viagem, se aplicará 
um suplemento ao traslado de chegada/saída.

LONDRES

LIVERPOOL

HARROgATE

EDIMBURgO

gLASgOW

inglaterra e escócia
PAíS POR PAíS

Cidade de início e fim do circuito.

DATAS DE INíCIO (2015)
Abr 19 Ago 2 9 23 30
Mai 10 17 24 Set 13 27
Jun 7 21 28 Out 11
Jul 5 12 19 26

l Baixa temporada l Média temporada l Alta temporada

22
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Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. 
Alojamento.

2º Dia (Segunda): GENEBRA – LAUSANNE – 
REGIÃO DE ZERMATT
Café da manhã. Saída para Lausanne. Chegada 
e visita à cidade, sede do Comitê Olímpico Inter-
nacional, onde se destacam o Museu Olímpico, 
a Catedral gótica e o Palácio Rumine. Almoço. 
Opcional: possibilidade de visitar o castelo de 
Chillon, próximo a Montreux, às margens do lago 
Léman, considerado um dos monumentos mais 
belos da Suíça. Continuação para a região de Zer-
matt. Jantar e alojamento.

3º Dia (Terça): ZERMATT – INTERLAKEN
Café da manhã. Saída para Täsch para embarcar 
no trem de montanha que nos levará a Zermatt, 
famosa cidade situada aos pés do monte Cervino ou 
“Matterhorn”, conhecida por suas estações de esqui 
e onde é permitida apenas a circulação de carros 
elétricos. Tempo livre nesta bela cidade com suas 
típicas construções de madeira. Almoço (não inclu-
so). Opcional: possibilidade de subir ao Gornergrat, 
a 3.089 metros de altitude, com a maravilhosa vista 
do monte Cervino, monte Rosa e Pico Dufour, o mais 
alto dos Alpes suíços. Continuação para a região de 
Interlaken (rota de acordo com as condições meteo-
rológicas). Jantar e alojamento.

4º Dia (Quarta): INTERLAKEN
Café da manhã. Dia livre. Opcional: saída para o vale 
de Lauterbrunnen para embarcar no famoso trem 
de montanha “Kleine Scheidegg”, a 2.000 metros de 
altitude, de onde se observa uma vista panorâmica 
magnífica dos montes Mönch, Eiger e Jungfrau. Con-
tinuação da viagem de trem até Grindelwald, cidade 
pitoresca em meio a um espetacular panorama alpi-
no (almoço incluso) ou possibilidade de continuar no 
trem de montanha até Jungfraujoch “Top of Europe” 
(almoço não incluso). Retorno à região de Interlaken/
Thun. Jantar e alojamento.

suíça espetacular

GENEBRA
REGIÃO ZERMATT/SION

REGIÃO DE INTERLAKEN 
/THUN

ZURIQUE

BERNA

5º Dia (Quinta): INTERLAKEN–LUCERNA–ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Lucerna, para realizar 
uma visita panorâmica nesta cidade, situada às 
margens do lago dos Quatro Cantões e cujos edifí-
cios, praças e ruelas se conservam tal qual eram 
na época medieval. Tempo livre nesta cidade que é 
considerada uma das mais belas da Suíça. Almoço 
(não incluso). Continuação para Zurique, onde fare-
mos uma visita panorâmica pela cidade destacando 
a Bahnhofstrasse, a colina Lindenhof, o antigo bairro 
de marinheiros e pescadores de Schipfe e a ponte 
mais antiga de Zurique, “Rathaus-Brücke”, onde se 
encontra a Prefeitura. Jantar e alojamento.

6º Dia (Sexta): ZURIQUE – SCHAFFHAUSEN – 
CATARATAS DO RENO – BERNA
Café da manhã. Saída para Schaffhausen, onde 
daremos um passeio de barco para contemplar as 
espetaculares cataratas do Reno, cuja cascata é tão 
bela quanto espetacular. Continuação para Berna e 
almoço. À tarde, visita a Berna, capital da Confede-
ração Helvética, considerada uma das cidades mais 
bem preservadas da Europa. Realizaremos uma 
visita panorâmica ao centro histórico durante a qual 
poderemos admirar seus mais de 8 quilômetros de 
pórticos, seu Carrilhão e a Fonte de Zähringen com o 
Urso (mascote de Berna). Jantar e alojamento.

7º Dia (Sábado): BERNA – MONTREUX – TREM 
“GOLDEN PASS” – GENEBRA
Café da manhã. Saída para Genebra através de Mont-
bovon. Embarcaremos no trem “Golden Pass” que nos 
levará de Montbovon a Montreux, passando por entre 
idílicas paisagens, em meio aos Alpes suíços. Almoço 
na região de Montreux. Continuação para Genebra 
e visita panorâmica pela cidade, sede central das 
Nações Unidas, que conserva um interessante centro 
antigo, do qual se destacam a Catedral gótica de São 
Pedro, o monumento à Reforma, a Praça do Bourg de 
Four e a Prefeitura. Jantar e alojamento.

8º Dia (Domingo): GENEBRA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA VIAGEM.

* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  Trem de montanha Täsch-Zermatt-Täsch
•  Passeio de barco às cataratas do Reno.
•  Trem Golden Pass Montreux-Gruyère. 
•  Alojamento com Meia Pensão e 3 almoços.
•  Visitas: Lausanne, Lucerna, Zurique, Berna e Genebra.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 GENEBRA
Holiday Inn Thoiry /  
NH Geneva Airport ou similar 
(Primeira)

1
REGIÃO 
ZERMATT / 
TÄSCH 

Täscherhof (Täsch) /  
Welcome (Täsch) ou similar  
(Primeira)

2

REGIÃO 
DE INTER-
LAKEN/ 
THUN

Carlton Europe (Interlaken) / 
Holiday Thun ou similar  
(Primeira)

1 ZURIQUE
Dorint Zurich /  
Holiday Inn ou similar  
(Primeira)

1 BERNA Ambassador / Best Western 
Bristol ou similar (Primeira)

Início e fim
Duração

genebra
8 dias

Preços por pessoa Us dólares

Quarto Duplo/Triplo ........................... 1.696
Suplemento Individual ....................... 512

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim da viagem, se aplicará 
um suplemento ao traslado de chegada/saída.

Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

Por razões operacionais, o itinerário pode ser realizado de 
forma inversa, sem variar o conteúdo das visitas.

Consultar suplemento para traslado de chegada e/ou saída de/
para a estação.

DATAS DE INíCIO (2015)
Abr 26 Jul 5 12 19 26
Mai 3 10 17 24 31 Ago 2 9 16 23 30
Jun 7 14 21 28 Set 6 13 20 27
	 	Salidas com guia falando português*.

PAíS POR PAíS

Cidades de início e fim do circuito.

263

NOITES ExTRAS EM GENEBRA
Quarto Duplo/Triplo ............................ 137
Quarto Individual ................................. 219

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim da viagem, se aplicará 
um suplemento ao traslado de chegada/saída.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Em saídas imdicadas
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1º Dia (Sábado): MUNIQUE
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. 
Alojamento.

2º Dia (Domingo): MUNIQUE – NEUSCHWANSTEIN 
– MEMMINGEN 
Café da manhã. Visita com guia pela da cidade de 
Munique, capital da Baviera e cidade olímpica, com 
seus belos jardins, fontes, esculturas, a Marienplatz 
com a nova e a velha prefeitura e seu famoso car-
rilhão, assim como sua imponente catedral gótica. 
Saída em direção a Hohenschwangau, onde faremos a 
visita ao Castelo de Neuschwanstein, mais conhecido 
como Castelo do Rei Louco. Este castelo, construído 
por Ludwig II da Baviera, que lá viveu somente 102 
dias, serviu de inspiração para Walt Disney na criação 
do castelo da “Bela Adormecida”. Almoço incluso 
durante a excursão. Continuação para Memmingen. 
Jantar e alojamento.

3º Dia (Segunda): MEMMINGEN – LINDAU/LAGO 
CONSTANÇA – TITISSE/FLORESTA NEGRA–FRIBURGO
Café da manhã. Saída para o Lago de Constança. 
Parada em Lindau, cuja parte antiga está situada 
numa ilha na costa noroeste do Lago de Constança, 
unida a terra firme por uma ponte. Continuação do 
caminho através da Floresta Negra e parada em 
Titisee-Neustadt para desfrutar das espetaculares 
paisagens que nos oferece esta cidade com seu 
lago. Almoço. Continuação para Friburgo em Bris-
góvia (Freiburg im Breisgau), na entrada da Floresta 
Negra. Visita com guia. Percorreremos a cidade 
passando, entre outros, pela Catedral, a Velha e a 
Nova Prefeitura, o centro antigo, a “Münsterplatz” 
e os armazéns da Praça da Catedral. Alojamento na 
região de Friburgo.

4º Dia (Terça): FRIBURGO – HEIDELBERG – 
FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Heidelberg. Chegada e 
visita a esta bela cidade às margens do rio Neckar, 
famosa por seu centro histórico, sua praça do Merca-
do, a Ponte Velha, o castelo, a prefeitura e a Univer-
sidade, a mais antiga da Alemanha. Almoço. Tempo 
livre para descobrir a cidade por conta própria. Na 
parte da tarde, continuação para Frankfurt. Chegada 
e tour de orientação pela cidade, conhecida desde 
a idade média como um dos centros urbanos mais 
importantes da Alemanha, atual capital financeira 
da União Europeia e sede do Banco Central Europeu. 
Jantar e alojamento.

grande tour da alemanha

BERLIM

FRANKFURT

FRIBURGO
MEMMINGEN MUNIQUE

HANNOVER

HAMBURGO

5º Dia (Quartas): FRANKFURT – CRUZEIRO 
AO LONGO DO RENO  – COLÔNIA – PORTA 
WESTFALICA/HANNOVER
Café da manhã. Passeio de barco ao longo do Reno, 
da bela cidade de Rüdesheim até Kaub. De Kaub, 
continuação para Colônia, cidade situada às margens 
do rio Reno, que conta com uma das universidades 
mais antigas da Europa. A Catedral de Colônia, de 
estilo gótico, foi declarada Patrimônio da Humanida-
de pela UNESCO em 1996 e é um dos monumentos 
mais visitados da Alemanha. Almoço e visita à cidade 
incluindo a Catedral. Na parte da tarde, saída para o 
norte do país. Jantar e alojamento em Porta Westfa-
lica ou Hannover.

6º Dia (Quinta): PORTA WESTFALICA/HANNOVER – 
HAMBURGO
Café da manhã. Saída para Hamburgo realizar uma 
visita com guia pela cidade, que faz parte da liga 
hanseática. Os muitos canais de Hamburgo são 
cruzados por mais de 2300 pontes, mais do que 
Veneza e Amsterdã juntas. Passamos pela Igreja 
de São Nicolau, a prefeitura e pela casa do Chile, 
até chegar a Hafen-City, um bairro recém-cons-
truído no qual se destaca o Salão da Filarmônica 
de Elba. Almoço. Resto do dia livre. Opcional (com 
suplemento): Passeio de barco em Hamburgo (1 
hora). Alojamento.

7º Dia (Sexta): HAMBURGO – BERLIM
Café da manhã. Saída para Berlim, capital do 
país. Tour de orientação e almoço. Tarde livre 
para um primeiro contato com a cidade. Jantar e 
alojamento.

8º Dia (Sábado): BERLIM
Café da manhã. Visita com guia pela cidade, incluin-
do a parte oriental, com o Parlamento alemão e a 
praça Potsdamerplatz, que passou a ser o grande 
centro da nova Berlim após a reunificação. Em Ber-
lim ocidental, destacam-se o Portão de Brandem-
burgo, a rua Kurfürstendamm, Check-Point Charly 
e a ilha dos Museus. Depois do almoço, tarde livre 
para continuar descobrindo a cidade. Opcional (com 
suplemento): possibilidade de fazer um passeio de 
barco ou visitar a Torre da televisão “Berliner Fern-
sehturm”. Jantar e alojamento. 

9º Dia (Domingo): BERLIM
Café da manhã. Tempo livre até o traslado ao aero-
porto. FIM DA VIAGEM.

* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  7 almoços e 5 jantares.
•  Passeio de barco ao longo do Reno.
•  Entrada ao Castelo de Neuschwanstein.
•  Visitas: Munique, Friburgo, Heidelberg, Colônia, 

Hamburgo e Berlim.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 MUNIQUE
NH München Messe/NH 
München Dornach ou similar 
(Primeira)

1 MEMMINGEN 
/ ALLGÄU

Hotel Weisses Ross/Parkhotel 
Memmingen ou similar (Primeira)

1 FRIBURGO Stadt Freiburg/Zum Schiff ou 
similar (Primeira)

1 FRANKFURT
Movënpick Frankfurt City / 
Movënpick Frankfurt Oberursel 
ou similar (Primeira)

1
HANNOVER/ 
PORTA 
WESTFALICA 

Ramada Hotel Britannia Hanno-
ver / Hotel Mercure Porta Wes-
tfalica ou similar (Primeira)

1 HAMBURGO
Crown Plaza Hamburg City Alster/ 
Park Inn Hamburg Nord 
ou similar (Primeira)

2 BERLIM Park Inn City West / NH City 
West ou similar (Primeira)

DATAS DE INíCIO (2015)
Mai 30 Ago 8 22
Jun 13 27 Set 5 19
Jul 11 25
	 	Salidas com guia falando português*.

Início
Fim

Duração

berLIM
MUnIQUe

9 dias
Preços por pessoa Us dólares

Quarto Duplo/Triplo ........................... 1.513
Suplemento Individual ....................... 512
Suplemento Saídas 19 Out.
Quarto Duplo/Triplo ................... 119
Quarto Individual ........................ 183
Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, se aplica-
rá um suplemento ao traslado de chegada/saída.

Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

Por razões operacionais, o itinerário pode ser realizado de 
forma inversa, sem variar o conteúdo das visitas.

Consultar suplemento para traslado de chegada e/ou saída de/
para a estação.

PAíS POR PAíS

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

257

NOITES ExTRAS EM BERLIM
Quarto Duplo/Triplo ............................ 110
Quarto Individual ................................. 174

NOITES ExTRAS EM MUNIQUE
Quarto Duplo/Triplo ............................ 91
Quarto Individual ................................. 146
Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, se aplicará 
um suplemento ao traslado de chegada/saída.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Em saídas imdicadas
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Noites extras eM Praga e BudaPeste
Quarto Duplo/Triplo ............................ 91
Quarto Individual ................................. 137

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim da viagem, se aplicará 
um suplemento ao traslado de chegada/saída.
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Praga

VieNa

BudaPeste

cidades imperiais

1º Dia (Domingo): PRAGA
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. 
Alojamento.

2º Dia (Segunda): PRAGA
Café da manhã. Visita ao bairro de Staré Mesto, cen-
tro antigo da cidade, onde visitaremos o bairro judeu 
ou Josefov, testemunho do que foi o maior gueto da 
Europa Central. Seguindo por suas sinuosas ruelas 
e românticas praças, chegaremos à praça da cidade 
velha. Admiraremos a Igreja de Nossa Senhora de 
Tyn e a Prefeitura, com o admirável relógio astro-
nômico do séc. XV. Subida à Torre da Prefeitura, de 
onde poderemos admirar uma preciosa vista dos 
telhados de Praga. Visita à Igreja barroca de São 
Nicolau e à famosa ponte Carlos, decorada com um 
magnífico conjunto de estátuas. Passeio pelas ruas 
Celetna, uma das mais antigas da capital, e Zelezna, 
onde se encontra o Karolinum. Chegada à Praça da 
República, onde estão a Casa Municipal e a Torre da 
Pólvora, ruínas de fortificações que marcam a entra-
da da cidade velha. A seguir, passeio de barco no rio 
Vltava, onde será servida uma taça de champanhe. 
Almoço durante a visita. Jantar e alojamento.

3º Dia (Terça): PRAGA
Café da manhã. Saída para o Hradcany, o bairro do 
Castelo de Praga. No centro do bairro destaca-se a 
basílica de São Jorge, com sua fachada vermelha e 
as duas torres brancas (entrada). Esta igreja româ-
nica é a mais bem preservada da cidade. Entraremos 
também no Antigo Palácio que era a residência dos 
príncipes da Boêmia. Fundado no século IX como 
um primitivo palácio de madeira, obviamente sofreu 
mudanças significativas até chegar a seu aspecto 
atual. Passaremos depois pela Viela Dourada e, no 
recinto do castelo, visitaremos a nave principal da 
catedral de São Vito. Almoço durante a visita. Des-
ceremos a magnífica rua Nerudova até o precioso 
bairro de Malá Strana, bairro histórico admiravel-
mente preservado, que parece não ter mudado desde 
os meados do século XVIII. Faremos uma parada na 
Igreja de São Nicolau antes de visitar a Igreja de 
Nossa Senhora da Vitória, onde se encontra o Menino 
Jesus de Praga. Jantar e alojamento. Opcional (com 
suplemento): Espetáculo de Teatro Negro de Praga.

4º Dia (Quarta): PRAGA–BRATISLAVA–BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Bratislava, capital da 
Eslováquia. Chegada, almoço e visita à cidade, pas-
seando pelo centro antigo, que se caracteriza pelos 
numerosos edifícios barrocos. Do antigo castelo você 
vai admirar uma bela vista sobre o rio Danúbio. Visita 
ao interior da Catedral de São Martinho. Tempo livre 
e continuação para Budapeste. Jantar e alojamento. 

5º Dia (Quinta): BUDAPESTE
Café da manhã. A parte da manhã será dedicada 
a visitar a parte alta da cidade: Buda. Visita ao 
interior da igreja de Matias, uma das mais belas 
representantes da arquitetura eclética da Hungria, 
nas proximidades da estátua da Santíssima Trin-
dade. Veremos também o Bastião dos Pescadores, 
passando pelo Palácio Real e subiremos até o 
Monte Gellert. Do mirante da cidadela desfrutare-
mos de uma maravilhosa vista da cidade baixa e do 
Danúbio. Depois do almoço, atravessaremos o rio 
para conhecer a parte baixa da cidade: Pest. Visita 
à Basílica de Santo Estêvão e à Ópera. Subida pela 
elegante avenida Andrassy para admirar a Praça 
dos Heróis. No Bosque da Cidade, visita ao pátio 
interior do Castelo de Vajdahunyad, que, num único 
edifício, reúne todos os estilos arquitetônicos da 
Hungria. Opcional (com suplemento): jantar em 
uma csarda, restaurante tradicional com música 
e danças folclóricas. Opcional (com suplemento): 
cruzeiro ao longo do Danúbio. Jantar e alojamento.

6º Dia (Sexta): BUDAPESTE – VIENA
Café da manhã. Saída para a Áustria. Chegada a 
Viena. Almoço. Visita a Viena, onde admiraremos o 
palácio de Schönbrunn, antiga residência de verão 
dos Habsburgo. Veremos a Grande Galeria, os apo-
sentos da imperatriz Elisabeth (Sissi) e as antigas 
cocheiras imperiais (Wagenburg), que abrigam atu-
almente a coleção de carruagens imperiais. Jantar 
num “Heurigen-Restaurant”, típica taberna vienen-
se, onde o vinho da última colheita (heurigen) acom-
panhará um jantar tradicional animado por músicos. 
Alojamento.

7º Dia (Sábado): VIENA
Café da manhã. Neste dia, continuaremos a des-
cobrir Viena e passeando pelas sinuosas ruelas do 
centro antigo, onde se pode admirar a catedral de 
Santo Estêvão (sem entrada), os pátios do Palácio 
Imperial (Hofburg) e a Biblioteca Nacional, uma 
das mais importantes do mundo, da qual conhe-
ceremos seu salão principal. Depois do almoço, 
seguiremos nosso roteiro de orientação. Durante 
o passeio, vamos ver os diferentes monumentos 
que circundam a Avenida Ring (Ringstrasse), como 
o Parlamento, a Ópera, o Museu de Belas Artes, o 
Palácio Belvedere, a Hundertwasserhaus, a sede 
da ONU, as margens do Danúbio e o Parque Prater, 
famoso por sua roda-gigante. Jantar e alojamento. 
Opcional (com suplemento): Concerto de música 
clássica com peças de Strauss.

8º Dia (Domingo): VIENA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA VIAGEM.

o PreÇo iNCLui
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  Alojamento com Pensão Completa. 
•  Passeio de barco. 
•  Visita ao castelo de Schönbrunn.
•  Visitas: Praga (a igreja de São Nicolau da cidade 

velha, o bairro de Hradcany com a nave principal da 
catedral de São Vito, a basílica de São Jorge, Palácio 
Antigo e a Viela Dourada, a igreja de Nossa Senhora 
da Vitória com o Menino Jesus de Praga, a torre da 
Prefeitura), Viena (o castelo de Schönbrunn, a coleção 
de Carruagens Imperiais no castelo de Schönbrunn, 
a Biblioteca Nacional), Curva do Danúbio (a basílica 
de Esztergom e a fortaleza de Visegrad), Budapeste (a 
igreja de Matias, o Bastião dos Pescadores, o castelo 
Vajdahunyad), Praga (passeio de barco ao longo do 
Vltava).

HotÉis PreVistos
Noites Cidade Hotel

3 PRAGA Crystal Palace / Manes  
ou similar (Primeira)

2 BUDAPESTE Danubius Arena / Park Inn  
ou similar (Primeira)

2 VIENA Kaiser Franz Joseph / Delta 
ou similar (Primeira)

Início
Fim

Duração

PRAGA 
BUDAPESTE 

8 dias
Preços por pessoa us dólares

Quarto duplo/triplo ........................... 1.147
suplemento individual ....................... 320

durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

Consultar suplemento para traslado de chegada e/ou saída
de/para a estação.

Por razões operacionais, o itinerário poderá ser alterado sem 
variar o conteúdo das visitas.

datas de iNíCio (2015)
Mai 31 Ago 2 9 16 23
Jun 14 28 Set 6 20
Jul 5 12 19 26
	 	Salidas com guia falando português*.

País Por País

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

exceto 1º dia

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
em saídas imdicadas

* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.
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Noites extras eM VarsóVia
Quarto Duplo/Triplo ............................ 91
Quarto Individual ................................. 137

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim da viagem, se aplicará 
um suplemento ao traslado de chegada/saída.
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VarsóVia

WroCLaW

CraCóVia

PoZNaN

maravilhas da polônia

o PreÇo iNCLui
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  Alojamento com Pensão Completa. 
•  Visita a Auschwitz.
•  Visitas: Varsóvia (Palácio Real), Poznan (Catedral), 

Wroclaw (a “Veneza polaca”), Oswiecim (antigo campo 
de concentração-museu) Cracóvia (Castelo e Catedral 
de Wawel).

HotÉis PreVistos
Noites Cidade Hotel

3 VARSÓVIA
Radisson Centrum / Mercure  
ou similar (Primeira/Primeira 
Superior)

1 POZNAN Puro / NH Poznan ou similar 
(Primeira)

1 WROCLAW Diament / Invite ou similar  
(Primeira/Primeira Superior)

2 CRACÓVIA Crown Piast / Hilton Garden Inn 
ou similar (Primeira) 

Início e fim
Duração

vARSóviA
8 dias

Preços por pessoa us dólares

Quarto duplo/triplo ........................... 1.147
suplemento individual ....................... 448

ao reservar noite/s extra/s no início/fim da viagem, se aplicará 
um suplemento ao traslado de chegada/saída.

durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

Por razões operacionais, o itinerário pode ser realizado de
forma inversa, sem variar o conteúdo das visitas. 

Consultar suplemento para traslado de chegada e/ou saída
de/para a estação.

datas de iNíCio (2015)
Abr 5 12 19 26 Ago 2 9 16 23 30
Mai 3 10 17 24 31 Set 6 13 20 27
Jun 7 14 21 28 Out 4 11 18
Jul 5 12 19 26
	 	Salidas com guia falando português*.

1º Dia (Domingo): VARSÓVIA
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. 
Alojamento.

2º Dia (Segunda): VARSÓVIA
Café da manhã. Visita à cidade. Um ambiente espe-
cial reina no centro antigo (Stare Miasto), completa-
mente reconstruído depois da guerra e reconhecido 
como Patrimônio da Humanidade, pela UNESCO. As 
ruelas estão ladeadas por edifícios dos séculos XV ao 
XVIII e cercadas por ruínas de muralhas com fossas e 
barbacãs. A Praça do Mercado é de grande beleza, as 
construções que ladeiam as ruas que formam a Via 
Real são, na maior parte, edifícios históricos. Visita 
ao interior do Palácio Real, que, ao longo de sua 
história, foi constantemente remodelado e ampliado. 
Foi residência dos reis poloneses e, depois da Dieta, 
sede do Parlamento polonês. A seguir, passeio pelo 
parque Lazienki. Almoço durante a excursão. Jantar 
e alojamento. Opcional (com suplemento): Varsóvia 
iluminada com jantar folclórico incluso.

3º Dia (Terça): VARSÓVIA – POZNAN
Café da manhã. Saída para Poznan, trepidante metró-
pole do oeste polonês. Chegada e almoço. Visita 
à cidade, onde poderemos admirar a Catedral de 
Ostrów Tumski, a Igreja de Santo Estanislau e de 
Santa Madalena, a velha Praça do Mercado e a majes-
tosa Prefeitura, que preside elegantemente a Praça 
Principal. Resto da tarde livre. Jantar e alojamento.

4º Dia (Quarta): POZNAN – WROCLAW
Café da manhã. Saída para Wroclaw, conhecida como 
a “Veneza polaca”. Chegada e almoço. À tarde, visita 
a esta bela cidade com mais de 100 pontes e passa-
relas que atravessam o Oder (em polonês Odra) e 
seus afluentes. No centro da Grande Praça (Rynek) 
está a Prefeitura gótica (Ratusz), uma das maiores 
da Europa, autêntica pérola da arquitetura profana 
da Silésia, com seus pináculos e seu relógio astro-

nômico. Visitaremos também a Catedral (entrada 
não inclusa), obra-prima do gótico, e a Universidade 
(visita exterior) pela qual passaram inúmeros prê-
mios Nobel. Resto do dia livre. Jantar e alojamento.

5º Dia (Quinta): WROCLAW–OSWIECIM–CRACÓVIA
Café da manhã. Saída para Oswiecim (em alemão 
Auschwitz), para visitar este triste lugar da história 
europeia. Este símbolo do Holocausto é um memo-
rial e um local de reflexão sobre as atrocidades da 
guerra. Almoço. Continuação para Cracóvia. Jantar 
e alojamento.

6º Dia (Sexta): CRACÓVIA
Café da manhã. Visita à cidade, declarada Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO e uma das mais belas 
do mundo. Visita ao centro, com a Praça do Mercado 
e a fortaleza de Wawel, antiga residência dos reis que 
é, por sua vez, cidadela, castelo florentino e catedral 
gótica. Visita ao bairro judeu da cidade. Almoço 
durante a visita. Tarde livre para fazer compras ou 
passear. Jantar e alojamento. Opcional (com suple-
mento): jantar típico com música judaica tradicional.

7º Dia (Sábado): CRACÓVIA–CZESTOCHOVA–
VARSÓVIA
Café da manhã. Manhã livre em Cracóvia. Opcional 
(com suplemento): possibilidade de fazer uma excur-
são a Wieliczka para visitar as minas de sal-gema, 
reconhecidas como Patrimônio da Humanidade e 
exploradas desde o século XIII. Eram tão valiosas, 
que foram fortificadas no século XIV. As maravilho-
sas salas, dependências, capelas e estátuas da Idade 
Média estão unidas por 120 quilômetros de galerias 
escavadas em 9 níveis, que atingem 137 metros de 
profundidade. Almoço e saída para Varsóvia. Jantar 
e alojamento.

8º Dia (Domingo): VARSÓVIA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA VIAGEM.

País Por País

Cidade de início e fim do circuito.

exceto 1º dia

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
em saídas imdicadas

* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.
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tallinn

VilniUS

riga

países bálticos 

1º Dia (Domingo): VILNIUS 
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. 
Alojamento.

2º Dia (Segunda): VILNIUS 
Café da manhã. Visita panorâmica em Vilnius. O centro 
histórico de Vilnius foi declarado patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO. Durante a visita, poderemos admi-
rar os edifícios Art Nouveau da Avenida Gediminas e a 
Sinagoga. Em nosso passeio pelo magnífico centro his-
tórico, contemplaremos a Catedral de Vilnius com sua 
imponente imagem neoclássica, a igreja de São Pedro 
e São Paulo, a Igreja de Santa Ana e a de São Nicolau, a 
mais antiga da Lituânia, além do Portão do Amanhecer 
e a vizinha catedral ortodoxa. Visita à “República de 
Uzupis”, um bairro típico situado bem próximo ao centro 
histórico de Vilnius, com diversos cafés, lojas de moda e 
galerias de arte, que foi declarado “república indepen-
dente” por seus habitantes. Saída para Trakai. Almoço 
(opção TUDO INCLUSO). Tarde livre. Opcional (contido 
na opção TUDO INCLUSO): Visita ao castelo de Trakai. 
Declarado Parque Nacional, tanto pela beleza natural de 
seus lagos e bosques como pela importância histórica 
do lugar; foi sede do Grande Ducado da Lituânia e capital 
do país durante a Idade Média. O Castelo é uma magní-
fica construção que remonta ao século XIII, localizada 
numa pequena ilha no centro de um idílico lago, onde se 
destacam sua imponente Torre da Homenagem, o Salão 
Ducal e suas altas muralhas e torres de defesa. Retorno 
a Vilnius. Jantar (opção TUDO INCLUSO) e alojamento.

3º Dia (Terça): VILNIUS – KAUNAS – SIAULIAI – 
RUNDALE – RIGA
Café da manhã. Saída para Kaunas. Visita panorâmi-
ca à cidade, capital da Lituânia no período de entre 
guerras e cidade com um rico passado histórico, onde 
poderemos admirar o Castelo, do século XIII, a praça 
da Prefeitura e as belíssimas igrejas, entre as quais se 
destacam a neobizantina de São Miguel Arcanjo, a da 
Ressurreição com suas magníficas vistas da cidade e 
a Catedral, o maior edifício gótico da Lituânia. Saída 
para Siauliai. Almoço. Visita à Colina das Cruzes, em 
Siauliai, onde, desde o século XIV, os peregrinos vêm 
depositando suas cruzes e rosários e que foi visitada 
pelo Papa João Paulo II, em 1993. Saída para Rundale. 
Visita ao Palácio de Rundale, em estilo barroco de ins-
piração italiana, pertencente ao século XVIII, rodeado 
de belos jardins de estilo francês. Continuação para 
Riga. Jantar (opção TUDO INCLUSO) e alojamento.

4º Dia (Quarta): RIGA
Café da manhã. Visita ao Mercado Central da cidade, um 
dos maiores da Europa, inaugurado em 1930. Trata-se 
de uma construção de 5 grandes naves de estilo Art 
Noveau, em pleno centro, onde você poderá descobrir 
os produtos locais. Visita panorâmica a Riga, declarada 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Realizare-
mos um circuito panorâmico a pé, no centro histórico. 
Suas ruas de pedra, perfeitamente conservadas, pre-
servaram o ambiente medieval que o caracteriza. Admi-
raremos o Castelo de Riga, atual sede da Presidência 
da República, o antigo Convento e Hospital do Espírito 
Santo, a Catedral Católica de São Tiago e alguns dos 
prédios civis mais antigos da cidade, como a célebre 
casa dos “Três irmãos” e a casa dos “Cabeças Negras”. 
Visita à Catedral de Riga, mais conhecida como o Domo, 
a maior dos países bálticos, de estilo gótico e dedicada 
ao culto protestante, e visita à Igreja de São Pedro. Almo-
ço (opção TUDO INCLUSO). Tarde livre. Opcional (contido 
na opção TUDO INCLUSO): Percorreremos o bairro Art 
Nouveau de Riga, a maior coleção de edifícios Art Nou-
veau do mundo, com suas características fachadas de 
linhas sinuosas e rica ornamentação. Visita a Jurmala, 
tradicional lugar de veraneio dos Países Bálticos, famo-
so por suas riquezas naturais, a suavidade de seu clima 

e suas águas minerais, onde admiraremos algumas de 
suas mais de 3500 mansões tradicionais de madeira, 
muitas delas declaradas monumento nacional. Jantar 
(opção TUDO INCLUSO) e alojamento.

5º Dia (Quinta): RIGA – SIGULDA – TURAIDA – 
GUTMANIS – PÄRNU – TALLINN
Café da manhã. Saída para Sigulda. Excursão para o 
vale de Gauja, um dos lugares mais bonitos da Europa 
do Norte, com numerosos castelos e fortalezas de 
madeira construídas pelas tribos fino-úgricas. Visita 
ao Parque de Gauja, fundado em 1973 para proteger 
a excepcional beleza da região. Visita panorâmica a 
Sigulda, preciosa cidade situada no centro do vale. Na 
outra margem do rio Gauja, encontra-se o povoado de 
Turaida. Visita ao Castelo de Turaida, sobrevivente de 
numerosas guerras, incêndios e destruições. Também 
visitaremos a igreja de madeira de Vidzeme e o cemité-
rio Livón, onde se encontra o túmulo de Maija, a “Rosa 
de Turaida”, personagem lendário. Visita às grutas de 
Gutmanis, onde têm origem as mais célebres lendas da 
história dos Livones. Almoço. Saída para Pärnu. Visita 
panorâmica em Pärnu, cidade que possui 750 anos de 
história e um passado hanseático, situada às margens 
do mar Báltico e conhecida como a capital de verão da 
Estônia. Continuação para Tallinn. Jantar (opção TUDO 
INCLUSO) e alojamento.

6º Dia (Sexta): TALLINN
Café da manhã. Visita panorâmica a Tallinn, considerada 
uma das mais belas capitais europeias da atualidade, 
cujo centro antigo medieval foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO e divide-se em três partes: 
Toompea ou “colina da Catedral, a Cidade Velha e a 
Cidade da Estônia. Visita à magnífica catedral luterana, 
edifício gótico construído pouco depois da invasão dane-
sa do séc. XIII. Admiraremos a beleza imponente da 
Catedral ortodoxa Alexander Nevsky e o imponente Cas-
telo de Toompea, sede do Parlamento Estônio. Almoço 
(opção TUDO INCLUSO). Opcional (contido na opção 
TUDO INCLUSO): Visita ao Museu Etnográfico ao ar livre, 
“Rocca-al-Mare”, magnífica recriação de uma típica 
aldeia estoniana, situada num belo bosque junto à costa 
do Báltico. Jantar (opção TUDO INCLUSO) e alojamento.

7º Dia (Sábado): TALLINN
Café da manhã. Dia livre. Alojamento. Opção TUDO 
INCLUSO: Almoço. Possibilidade de contratar excur-
são opcional a Helsinki. Jantar.

8º Dia (Domingo): TALLINN 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA VIA-
GEM (ou extensão a São Petersburgo).

extensão são petersburgo 
8º Dia (Domingo): TALLINN – SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Traslado a São Petersburgo. Almoço. 
Jantar e alojamento.

9º Dia (Segunda): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Completa visita panorâmica em São 
Petersburgo, conhecida como a Veneza do Norte, per-
correndo seu centro histórico e seus principais monu-
mentos: a Nevsky Prospekt, seus palácios e catedrais, 
os principais rios e canais, o Palácio de Inverno (atual 
Hermitage), o cruzeiro “Aurora”, a ilha Vasilievsky com 
a Strelka, o Palácio Menshikov e a Universidade. O 
Almirantado e sua flecha dourada, o Prédio do Senado 
e a Catedral de Santo Isaac, o Conservatório e o célebre 
Teatro Mariinsky. Visita à Fortaleza de Pedro e Paulo, 
com o túmulo de Pedro, o Grande e os czares da dinastia 
Romanov; o Mercado Kuznechny, a parte externa do 
cruzeiro “Aurora” e pequeno passeio pelo bairro de 
Dostoievski. Almoço e tempo livre. Jantar e alojamento.

10º Dia (Terça): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Almoço. Visita ao Museu 
Hermitage, o maior da Rússia e um dos principais do 
mundo, com mais de três milhões de obras de arte. 
Resto do dia livre. Jantar e alojamento.

11º Dia (Quarta): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA VIAGEM.

Início
Fim

Duração

VILNIUS 
TALLINN 

8 dias
Preços por pessoa Us dólares

Quarto Duplo/triplo ........................... 1.027
Suplemento individual ....................... 421
Suplemento opção tUDO inClUSO .... 347
Os preços de noites extras publicados serão válidos para um 
máximo de 3 noites extras consecutivas antes e/ou depois do cir-
cuito. Consultar tarifas para mais de 3 noites extras consecutivas.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Por razões operacionais, o itinerário poderá ser alterado sem 
variar o conteúdo das visitas.
Você pode prolongar a sua estadia incorporando-se ao circuito 
rússia Completa (itinerário São Petersburgo-Moscou).

PaíS POr PaíS

Contratando a extensão a São Petersburgo, o traslado 
tallinn-São Petersburgo pode ser realizado, dependendo 
do número de participantes, em ônibus privativo ou ônibus 
público “lux”. Dependendo do horário do traslado, o café da 
manhã e o almoço podem ser do tipo “piquenique”.

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

DataS De iníCiO (2015)
Abr 26 Jul 5 12 19 26
Mai 10 24 Ago 2 9 16 23 30
Jun 7 14 21 28 Set 6 13 20 27

O PreÇO inClUi
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60,000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
OPÇÃO BÁSICA: 
•  2 almoços.
•  Visitas: Vilnius (visita panorâmica), Colina das Três 

Cruzes (Siauliai), Palácio de Rundale, Igreja de São 
Pedro (Riga), Catedral de Riga, Sigulda, Turaida, 
Gutmanis, Catedral luterana (Tallinn), Catedral 
ortodoxa (Tallinn).

OPÇÃO TUDO INCLUSO:
•  Alojamento com Pensão Completa (exceto 1º e 8º dias). 
•  Visitas: Vilnius (visita panorâmica), Castelo de Trakai, 

passeio Bairro Art Nouveau (Riga), Colina das Três 
Cruzes (Siauliai), Palácio de Rundale, Igreja de São 
Pedro (Riga), Catedral de Riga, Sigulda, Turaida, 
Gutmanis, Catedral luterana (Tallinn), Catedral 
ortodoxa (Tallinn), visita ao Museu Etnográfico ao ar 
livre “Rocca-al-Mare”.

2

HOtÉiS PreViStOS
noites Cidade Hotel

2 VILNIUS Novotel ou similar (Primeira)

3 RIGA Radisson Blu /
Islande ou similar (Primeira)

2 TALLINN Radisson Blu / Meriton Grand 
Hotel&Spa ou similar (Primeira)

3
EXTENSÃO
SÃO
PETERSBURGO

Marriot Courtyard / Sokos 
ou similar (Primeira)

eXtenSÃO SÃO PeterSBUrgO
(de 3 De Mai. a 4 de Out. 2015)

Preços por pessoa Us dólares
início da extensão 03/05-17/05 e 05/07-04/10

Quarto Duplo/triplo ........................... 878
Suplemento individual ....................... 302

início da extensão 31/05-28/06
Quarto Duplo/triplo ........................... 1.061
Suplemento individual ....................... 430

nOiteS eXtraS eM VilniUS OU tallin
Quarto Duplo/Triplo ............................ 73
Quarto Individual ................................. 146

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim da viagem, se aplicará 
um suplemento ao traslado de chegada/saída.
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SÃO PeterSBUrgO

MOSCOU

rússia completa

1º Dia (Domingo/Quarta): MOSCOU
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. 
Alojamento.

2º Dia (Segunda/Quinta): MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica à cidade, seu 
centro histórico e seus principais monumentos: a 
Praça Vermelha, o Museu de História, as muralhas 
do Kremlin e a Catedral de São Basílio, que abriga 
o Mausoléu de Lenin. O teatro Bolshoi, a Catedral 
de São Salvador, a sede da antiga KGB e o antigo 
bairro Kitai-gorod; as avenidas que margeiam o rio 
Moskova, com vista para o Parlamento, a Duma ou 
a “Casa Branca”, o estádio olímpico e o Monte dos 
Pardais. Visita ao célebre convento de Novodevichy 
e seu lago, que serviram de inspiração a Tchaiko-
vski ao compor sua famosa obra “O Lago dos Cis-
nes”; pararemos no Parque da Vitória, construído 
após a Segunda Guerra Mundial, e a rua Arbat, 
animada via no coração do centro antigo. Pequena 
degustação de vodca, famosa bebida e um dos ele-
mentos mais famosos e profundamente enraizados 
da cultura popular russa. Almoço. Traslado ao 
hotel. Opcional (contido na opção TUDO INCLUSO): 
visita às mais importantes estações de metrô de 
Moscou, inaugurado a 15 de maio de 1935, símbolo 
do poder tecnológico e industrial e considerado o 
“Palácio do Povo”. Conta com 200 km de linhas, 
145 estações e, em sua decoração, participaram os 
mais importantes artistas da época, empregando 
elementos luxuosos como mármore, vitrais, mosai-
cos e mesmo grupos escultóricos (a duração da 
visita ao metrô de Moscou dependerá da duração 
da visita ao Kremlin). Jantar (opção TUDO INCLUSO) 
e alojamento.

3º Dia (Terça/ Sexta): MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Opcional (contido na opção 
TUDO INCLUSO): visita ao Kremlin com suas cate-
drais, construído no séc. XII e declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Trata-se de uma 
concentração monumental e única de arquitetura, 
pintura e artes decorativas e aplicadas, reflexo da 
arte russa, que abriga todos os principais órgãos do 
governo político e religioso. Visitaremos o interior do 
recinto para admirar o Sino da Czarina, o maior do 
mundo, e o Canhão do Czar, um dos maiores já cons-
truídos. Finalizaremos a visita na célebre Praça das 
Catedrais, emoldurada pelas de São Miguel, Ascen-
são e Anunciação. Almoço (opção TUDO INCLUSO). 
Opcional (contido na opção TUDO INCLUSO): Visita 
à Galeria Tretyakov, incomparável pinacoteca com 
mais de 130.000 obras criadas por artistas russos 
que permite conhecer e admirar a história e a arte 
russa, sacra e laica. Jantar (opção TUDO INCLUSO) 
e alojamento.

4º Dia (Quarta/Sábado): MOSCOU – SÃO 
PETERSBURGO
Café da manhã. Opcional (contido na opção TUDO 
INCLUSO): Excursão a Serguiev Possad e visita ao 
Mosteiro, conhecido como o “Vaticano Russo”, que se 
encontra ativo hoje em dia como mosteiro fortificado 
da Trindade de São Sérgio e também como Seminá-

rio, Instituto Teológico, lugar de peregrinação, sede e 
residência do Grande Patriarca de todas as Rússias. 
Almoço (opção TUDO INCLUSO). Opcional (contido na 
opção TUDO INCLUSO): saída para Izmaylovo e visita 
a esta cidade, célebre por seu imenso mercado. A 
enorme quantidade de artigos das mais diversas 
origens são a prova palpável que nos encontramos 
no cruzamento entre Europa e Ásia. Também pode-
remos admirar os diferentes edifícios que repre-
sentam a arquitetura tradicional russa, tanto em 
pedra como em madeira. Traslado à estação ferrovi-
ária para embarcar no trem-bala com destino a São 
Petersburgo. Chegada e traslado ao hotel. Jantar 
(opção TUDO INCLUSO). Alojamento. (Dependendo 
do horário confirmado do trem, o almoço e/ou o jan-
tar podem ser do tipo “piquenique”).

5º Dia (Quinta/Domingo): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Completa visita panorâmica em São 
Petersburgo, conhecida como a Veneza do Norte, 
percorrendo seu centro histórico e seus principais 
monumentos: a Nevsky Prospekt, seus palácios e 
catedrais, os principais rios e canais, o Palácio de 
Inverno (atual Hermitage), o cruzeiro “Aurora”, a ilha 
Vasilievsky com a Strelka, o Palácio Menshikov e a 
Universidade. O Almirantado e sua flecha dourada, 
o Prédio do Senado e a Catedral de Santo Isaac, o 
Conservatório e o célebre Teatro Mariinsky. Visita à 
Fortaleza de Pedro e Paulo, com o túmulo de Pedro, o 
Grande e os czares da dinastia Romanov; o Mercado 
Kuznechny, a parte externa do cruzeiro “Aurora” e 
pequeno passeio pelo bairro de Dostoievski. Almo-
ço e tempo livre. Jantar (opção TUDO INCLUSO) e 
alojamento.

6º Dia (Sexta/Segunda): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Manhã livre. Almoço (opção TUDO 
INCLUSO). Opcional (contido na opção TUDO INCLU-
SO): visita ao Museu Hermitage, o maior da Rússia 
e um dos principais do mundo, com mais de três 
milhões de obras de arte. Jantar (opção TUDO 
INCLUSO) e alojamento.

7º Dia (Sábado/Terça): SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã. Dia livre. Opcional (contido na opção 
TUDO INCLUSO): visita ao Palácio de Catarina em 
Pushkin (exterior), situado 30 km ao sul de São 
Petersburgo, que data do século XVIII e onde se des-
tacam a Galeria Dourada, com a Sala de Pinturas, 
o Grande Hall e a Câmara de Âmbar, inteiramente 
revestida de âmbar do Báltico. A beleza inesquecível 
do lugar e dos bosques que rodeiam o palácio foi 
descrita por inúmeros poetas e artistas. Excursão ao 
Palácio de Pavlovsk, presente de Catarina, a Grande, 
a seu filho, o czar Paulo I, e passeio em seu grande 
parque, originariamente, um local caça imperial, 
considerado uma obra-prima da arquitetura pai-
sagística da Europa. Retorno a São Petersburgo. 
Almoço (opção TUDO INCLUSO). Jantar (opção TUDO 
INCLUSO) e alojamento. 

8º Dia (Domingo/Quarta): SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA 
VIAGEM.

Início
Fim

Duração

SÃO PETERSBURGO 
MOSCOU 

8 dias
Preços por pessoa Us dólares
Quarto Duplo/triplo ................... 1.210
Suplemento individual ............... 622
Suplemento Saídas de 20 Mai a 28 Jun
Quarto Duplo/triplo ................... 183
Quarto individual ........................ 329
Suplemento opção tUDO inClUSO .... 549
Os preços de noites extras publicados serão válidos para um 
máximo de 3 noites extras consecutivas antes e/ou depois 
do circuito. Consultar tarifas para mais de 3 noites extras 
consecutivas.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
em caso de impossibilidade de reservar o trem-bala, o 
transporte São Petersburgo-Moscou será feito de avião, linha 
regular.
em função do horário definitivo do trem ou avião, o almoço ou 
o jantar do 4º dia podem ser do tipo piquenique.
O horário de saída do transporte São Petersburgo-Moscou não 
garante que a chegada a Moscou será antes do anoitecer.
Por razões operacionais, o itinerário poderá ser alterado sem 
variar o conteúdo das visitas.
Você pode realizar o itinerário inverso São Petersburgo-
-Moscou. 

DataS De iníCiO
Quartas (29 de Abril a 21 de Outubro)

Domingos (21 de Junho a 06 de Setembro)

PaíS POr PaíS

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

HOtÉiS PreViStOS
noites Cidade Hotel

3 MOSCOU Holiday Inn Lesnaya / Bourodi-
no ou similar (Primeira)

4 SÃO
PETERSBURGO

Marriot Courtyard / Sokos  
ou similar (Primeira)

O PreÇO inClUi
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
OPÇÃO BÁSICA:
•  Alojamento com cafés da manhã e 2 almoços. 
•  Trem-bala Moscou-São Petersburgo (se não houver 

disponibilidade, o trajeto é feito em voo diurno) 
•  Visitas: Moscou (visita panorâmica), Convento de 

Novodevichy, degustação de vodca, convento de 
Novodevichy São Petersburgo (visita panorâmica), 
Fortaleza de Pedro e Paulo (São Petersburgo)

OPÇÃO TUDO INCLUSO: 
•  Alojamento com Pensão Completa (exceto 1º e 8º dias). 
•  Trem-bala Moscou-São Petersburgo (se não houver 

disponibilidade, o trajeto é feito em voo diurno) 
•  Visitas: Moscou (visita panorâmica), Convento de 

Novodevichy, degustação de vodca, convento de 
Novodevichy, Metrô de Moscou, Kremlin (Moscou), 
Galeria Tretyakov (Moscou), Serguiev Possad e Izmaylovo, 
São Petersburgo (visita panorâmica), Fortaleza de Pedro 
e Paulo (São Petersburgo), Museu Hermitage (São 
Petersburgo), visita exterior ao Palácio e parque de Santa 
Catarina (Pushkin), Parque de Pavlovsk.

2

nOiteS eXtraS eM S. PeterSBUrgO OU MOSCOU
Quarto Duplo/Triplo ............................ 101
Quarto Individual ................................. 201
Estadia de 01-30/06
Quarto Duplo/Triplo ............................ 146
Quarto Individual ................................. 293
Ao reservar noite/s extra/s no início/fim da viagem, se aplicará 
um suplemento ao traslado de chegada/saída.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
e itinerário incerso:  

12 e 26 Jul. 9 e 23 ago.  
6 e 20 Set.

* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.
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Chegada ao aeroporto de Fiumicino. Recepção no 
balcão –ITINERARI – AMITOUR- no Terminal 3 (che-
gadas) e traslado ao hotel. Alojamento.

2º Dia: ROMA
Café da manhã. Pick-up no hotel para visitar os 
Museus Vaticanos (entradas inclusas). Em compa-
nhia do guia, subiremos a bonita escadaria helicoidal 
e admiraremos a Galeria dos Tapetes e a Galeria dos 
Mapas para chegar, finalmente, à Capela Sistina, 
com o maravilhoso afresco do Juízo Final, de Miche-
langelo. Resto do dia livre. Alojamento.

3º Dia: ROMA – FLORENÇA
Café da manhã no hotel. Manhã livre (possibilidade 
de contratar visitas opcionais. Consultar Europa em 
suas Mãos – Visitas e Excursões em Roma). À tarde, 
saída de trem (incluso) com destino a Florença (tras-
lados hotel-estação-hotel não inclusos). Chegada e 
alojamento.

4º Dia: FLORENÇA
Café da manhã. Visita à cidade, começando com uma 
visita panorâmica ao Piazzale Michelangelo, conti-
nuando pelo coração da cidade até chegar ao Museu 
da Academia (entrada inclusa), onde poderá admirar 
a famosa escultura do “David”, de Michelangelo e 
outras obras-primas. Continuação pelas ruas do 

centro da cidade, chegando ao Duomo, para contem-
plar o campanário de Giotto, o Batistério, com seus 
famosos portões dourados e a Catedral. Tarde livre 
(possibilidade de contratar visitas opcionais. Consul-
tar Europa em suas Mãos – Visitas e Excursões em 
Florença). Alojamento.

5º Dia: FLORENÇA – VENEZA
Café da manhã no hotel. Na hora indicada, saída de 
trem (incluso) com destino a Veneza. Chegada e tras-
lado ao hotel. Alojamento. (Traslado hotel-estação 
em Florença não incluso).

6º Dia: VENEZA
Café da manhã. Na parte da manhã, comparecimen-
to por conta dos passageiros às 08:30 AM na Praça 
São Marcos (“Yex” Agência de câmbio, debaixo do 
relógio). Visita a pé com guia (entradas não inclusas), 
incluindo a famosa Praça São Marcos, a Basílica de 
Santa Maria Formosa (exterior), Campo SS Giovanni 
e Paolo, a casa de Marco Polo e o teatro Malibran. 
Retorno à Praça São Marcos. Resto do dia livre. 
Alojamento.

7º Dia: VENEZA
Café da manhã (possibilidade de contratar visitas 
opcionais. Consultar Europa em suas Mãos – Visitas 
e Excursões em Veneza) Traslado ao aeroporto. FIM 
DA VIAGEM.

roma · florença · veneza

florença

roma

VeneZa

o Preço InClUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Traslados compartidos aeroporto-hotel (Roma) e 

estação-hotel-aeroporto (Veneza)
•  Alojamento com café da manhã. 
•  Entrada aos Museus Vaticanos.
•  Entrada ao Museu da Academia (Florença).
•  Trem Classe Turística: Roma-Florença / Florença-

Veneza ou Veneza-Florença / Florença-Roma 
(itinerário inverso).

Início
Fim

Duração

roma 
veneza 

7 dias
Preços por pessoa Quarto duplo/triplo Us dólares

«c» «s»
Saídas 1/04-30/06 e 1/09-31/10 ..... 1.129 1.362
Suplemento Individual ................ 350 446
Saídas 1/07-31/08 ......................... 905 1.001
Suplemento Individual ................ 322 377
o itinerário poderá ser feito de maneira inversa sem variar o 
conteúdo das visitas.

Durante a viagem, é permitida uma mala por passageiro.

Tarifas fixadas com base nas chegadas/saídas de/para o aero-
porto de fiumicino. Consultar suplemento para traslado de/
para outros pontos.

Por razões operacionais, o itinerário poderá ser alterado sem 
variar o conteúdo das visitas.

HoTÉIS PreVISToS
Noites Cidade Tipo Hotel

2 ROMA «C» Montecarlo / Brasile 
ou similar (Turístico Superior)

«S» Cicerone / Augusta Lucilla 
ou similar (Primeira)

2 FLORENçA «C» París / Machiavelli Palace  
ou similar (Turístico Superior)

«S» Ambasciatori / Diplomat 
ou similar (Primeira)

2 VENEzA «C» Ca’ D’Ouro / Carlton Capri  
ou similar (Turístico Superior)

«S» Carlton on the Gran Canal / 
Principe ou similar (Primeira)

DaTaS De IníCIo
Saídas de Roma:

DIÁRIAS (Abril – Outubro 2015)

Saídas de Veneza (itinerário inverso):
DIÁRIAS (Abril – Outubro 2015)

PaíS Por PaíS

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

noITeS eXTraS 
Quarto  

duplo/triplo
Quarto  

Individual
"C" "S" "C" "S"

ROMA
01/04-30/06 e 01/09-31/10 ... 96 137 178 247
01/07-31/08 ........................... 62 82 107 137
VENEZA
01/04-30/06 e 01/09-31/10 ... 151 158 206 219
01/07-31/08 ........................... 103 123 151 178
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itália turística  (Cód. 8 dias: 472VR-15/16; 14 dias: 472VM-15/16)

1º Dia (Domingo): AMÉRICA – VENEZA
Saída de sua cidade de origem com destino final, 
Veneza. Noite a bordo. 

2º Dia (Segunda): VENEZA 
Chegada ao aeroporto de Veneza. Assistência e tras-
lado ao hotel. Alojamento e resto do dia livre.

3º Dia (Terça): VENEZA – PÁDUA – FLORENÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé nesta cidade 
singular, que nos levará ao impressionante espaço 
monumental da Praça São Marcos que há séculos 
é o símbolo histórico desta cidade encantadora e 
única no mundo. Napoleão Bonaparte a definiu como 
o “Salão mais belo da Europa”. Veremos também, 
entre outros, a famosa Ponte dos Suspiros, um dos 
locais mais emblemáticos e românticos de Veneza. 
No final da visita faremos uma parada numa fábrica 
de cristal, onde poderemos admirar como é feito o 
famoso cristal veneziano. Tempo livre para o almoço 
e possibilidade de realizar uma excursão opcional de 
gôndola. A seguir, saída para Pádua, onde faremos 
uma breve parada para visitar a igreja de Santo 
Antônio e prosseguiremos nossa viagem para Flo-
rença, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Alojamento. 

4º Dia (Quarta): FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica que 
nos apresentará a cidade da Arte. Passearemos 
por suas ruas e praças, como a de Santa Croce, 
Signoria, República, o famoso Ponte Vecchio e a 
Catedral de Santa Maria del Fiore, com seu batistério 
e a importante Porta do Paraíso. Tarde livre para 
continuar descobrindo esta fantástica cidade. À noite, 
você poderá participar opcionalmente de um jantar 
com música e dança: “Noitada Florentina”.

5º Dia (Quinta): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação de nossa viagem para 
Assis, com uma breve parada para visitar a Basílica de 
São Francisco. A seguir, você desfrutará de um almoço 
típico italiano (inclui bebida) em um dos hotéis mais 
antigos e emblemáticos da cidade, situado num mag-
nífico edifício do século XVII que conserva todo seu 
encanto original, com fantásticas vistas panorâmicas 
do vale e da Basílica. Em seguida, retomaremos nosso 
itinerário para chegar à imperial cidade de Roma. 
Alojamento. Possibilidade de realizar a visita opcional 
“Roma Barroca”, na qual você poderá descobrir as 
fontes e praças mais importantes da cidade.

6º Dia (Sexta): ROMA
Café da manhã, jantar e alojamento. Durante este dia 
faremos a visita panorâmica passando pelos lugares 
de maior interesse da “Cidade Eterna”. Finalizare-
mos a visita na Praça São Pedro. Tempo livre e, em 
seguida, possibilidade de visitar opcionalmente os 
Museus Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica de 
São Pedro, incluindo o túmulo do Papa João Paulo II. 
Na hora marcada, saída para o centro de Roma para 
jantar em um belo palacete às margens do rio Tibre, 
onde passaremos uma noite especial animada por 
excelentes tenores.

7º Dia (Sábado): ROMA (Nápoles–Capri e Pompeia)
Café da manhã e alojamento. Dia livre que poderá ser 
aproveitado para fazer uma das visitas opcionais mais 
interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e Pompeia”, 
uma excursão de dia completo com almoço incluso 
para conhecer Pompeia, esplêndida e mitológica 
cidade romana sepultada pelas cinzas do vulcão 
Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto de Nápoles 
para embarcar rumo à ilha de Capri, conhecida 
como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, visitando a 
famosa Gruta Branca (sempre que houver condições 
meteorológicas). Na hora prevista, retorno ao hotel 
de Roma.

8º Dia (Domingo): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM, para os participan-
tes com circuito terminando em Roma.
Para os demais clientes, café da manhã e saída para 
Pisa para contemplar o belo complexo monumental 
formado pela Catedral, o Batistério e a famosa Torre 
Inclinada. Continuação para Nice, capital da Rivie-
ra Francesa. Alojamento. Sugerimos desfrutar do 
ambiente cosmopolita desta cidade ou participar de 
uma excursão opcional a Mônaco, Monte Carlo e seu 
famoso cassino. 

9º Dia (Segunda): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve circuito panorâmico pela 
cidade para continuar rumo à fronteira espanhola 
através da Provença. Chegada a Barcelona. Aloja-
mento. Que tal desfrutar das diversas possibilidades 
noturnas que a cidade oferece? 

10º Dia (Terça): BARCELONA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica à cidade 
e seus lugares mais representativos: Sagrada Família, 
Paseo de Gracia, Plaça Catalunya, as Ramblas, entre 
outros lugares interessantes. Finalizaremos no alto da 
colina de Montjuic de onde se descortina uma magnífica 
vista da cidade. A seguir, faremos uma visita ao Pueblo 
Español, verdadeiro museu a céu aberto concebido para 
a Exposição Universal de 1929, onde se reúnem, em 
forma de maquete, os elementos mais representativos 
da arquitetura de todas as regiões espanholas e o que 
há de mais bonito em sua geografia. Além do evidente 
interesse arquitetônico das instalações, com seus palá-
cios, casas senhoriais e graciosas ruelas, você poderá, 
durante toda a visita, admirar ao vivo o trabalho dos arte-
sãos nas várias lojas e oficinas espalhadas pelo Pueblo. 
Finalizaremos esta visita saboreando um almoço típico 
catalão com bebida inclusa. Resto da tarde livre para 
continuar desfrutando desta cidade cosmopolita.

11º Dia (Quarta): BARCELONA – ZARAGOZA – MADRI
Café da manhã e continuação de nossa viagem rumo 
a zaragoza, onde teremos oportunidade de visitar a 
famosa Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira 
da Hispanidade. Almoço livre nesta cidade. À tarde, 
continuação para Madri. Alojamento.

12º Dia (Quinta): MADRI
Café da manhã, almoço e alojamento. Na parte da 
manhã, visita panorâmica com guia local que nos permi-
tirá conhecer um pouco sobre a história, os monumen-
tos e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, começando 
pela Velha Madri, com sua típica atmosfera, até a Nova 
Madri, com seus modernos edifícios, passando pelo 
Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de Cibeles, símbolo 
da cidade, e pela Gran Via, para terminar na régia Plaza 
de Oriente. Faremos paradas no Parque do Retiro e na 
Plaza de Toros para passear e fotografar (sempre que 
as condições meteorológicas forem favoráveis), uma 
parada na Plaza de Colon com refrigerante incluso 
como cortesia do Hard Rock Cafe Madrid. A seguir, 
você desfrutará de um almoço (inclui bebida) à base de 
deliciosas “tapas típicas madrilenas” num local emble-
mático de Madri, em plena Plaza de Oriente, em frente 
ao Palácio Real. À tarde, sugerimos que você faça uma 
excursão opcional à imperial cidade de Toledo.

13º Dia (Sexta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para desfrutar 
das diversas atividades que esta cosmopolita cidade 
oferece: compras, shows, museus, excursões opcionais 
nas redondezas, etc.

14º Dia (Sábado): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em MADRI.

o Preço InClUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet. Serviço de 

carregadores incluso em Roma, Barcelona e Madri.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Veneza, Florença, Roma, 

Barcelona e Madri. Entrada inclusa para o Pueblo 
Español em Barcelona.

•  Jantar especial com Tenores em Roma.
•  3 almoços gastronômicos em Madri, Barcelona e 

Assis (Itália).
•  Taxas de Estadia Turística em Veneza, Florença, 

Roma e Barcelona.

o Preço nÃo InClUI TarIfaS aÉreaS

Início
Fim

Duração

veneza
roma
8 dias

veneza
maDrI
14 dias

Preços por pessoa Quarto Duplo Us dólares

Baixa temporada ........... 970 1.660
média temporada .......... 1.000 1.710
alta temporada.............. 1.100 1.880
Suplemento quarto indi-
vidual ............................. 330 650
Desc. Venda antecipada... 29 49

HoTÉIS PreVISToS
Noites Cidade Hotel

1 VENEzA
(Mestre) Albatros (Turístico)

2 FLORENçA Autopark (Turístico)

3 ROMA Club House (Turístico) 

1 NICE Campanile Aeroport 
(Turístico)

2 BARCELONA Catalonia Atenas 
(Turístico)

3 MADRI Florida Norte (Turístico)

DaTaS De SaíDa Da amÉrICa
Abr 5* 12 26 Nov 15
Mai 10 17 24 31 Jan16 3 17
Jun 14 28    Fev16 14
Jul 5 12 26 Mar16 13 27  
Ago 2 9 23 Abr16 3
Set 6 13 20 27
Out 4 11 25
* Nesta data, PVP, itinerário e serviços de acordo com 
folheto temporada 2014/15
l Baixa temporada l Média temporada l Alta temporada

Cidades de início do circuito. Cidades de fim do circuito.

nICe
PISa

BarCelona
ZaragoZa

VeneZa

florença
aSSIS

roma
maDrI

49$
4

SÉrIe TUríSTICa
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itália tradicional  (Cód. 9 dias: 514MR-15; 14 dias: 514MM-15)

1º Dia (Domingo): AMÉRICA – MILÃO
Saída de seu país de origem com destino a Milão. 
Noite a bordo. 

2º Dia (Segunda): MILÃO
Chegada ao aeroporto de Milão. Assistência e trasla-
do ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre.

3º Dia (Terça): MILÃO – VERONA – VENEZA
Café da manhã e visita panorâmica com guia local, 
durante a qual poderemos visitar sua magnífica 
Catedral Gótica, o “Duomo”, uma das maiores e 
mais belas do mundo, símbolo da cidade. Continu-
ação para a bela cidade de Verona, mundialmente 
conhecida pela história de amor de Romeu e Julieta. 
Tempo livre para conhecê-la. Continuação de nossa 
viagem até Veneza. Alojamento. 

4º Dia (Quarta): VENEZA – PÁDUA – FLORENÇA
Café da manhã e visita panorâmica a pé com guia 
local nesta cidade singular, que nos levará ao 
impressionante espaço monumental da Praça São 
Marcos que há séculos é o símbolo histórico desta 
cidade encantadora e única no mundo. Napoleão 
Bonaparte a definiu como o “Salão mais belo da 
Europa”. Veremos também, entre outros, a famosa 
Ponte dos Suspiros, um dos locais mais emble-
máticos e românticos de Veneza. No final da visita 
faremos uma parada numa fábrica de cristal, onde 
poderemos admirar como é feito o famoso cristal 
veneziano. Tempo livre para o almoço e possibilidade 
de realizar uma excursão opcional de gôndola. A 
seguir, saída para Pádua, onde faremos uma breve 
parada para visitar a igreja de Santo Antônio e pros-
seguiremos nossa viagem para Florença, capital da 
Toscana e berço do Renascimento. Alojamento. 

5º Dia (Quinta): FLORENÇA
Café da manhã e alojamento. Visita panorâmica com 
guia local que nos apresentará a cidade da Arte. 
Passearemos por suas ruas e praças, como a de 
Santa Croce, Signoria, República, o famoso Ponte 
Vecchio e a Catedral de Santa Maria del Fiore, com 
seu batistério e a importante Porta do Paraíso. Tarde 
livre para continuar descobrindo esta fantástica cida-
de. À noite, você poderá participar opcionalmente de 
um jantar com música e dança: “Noitada Florentina”.

6º Dia (Sexta): FLORENÇA – ASSIS – ROMA
Café da manhã. Continuação da nossa viagem efetu-
ando uma breve pausa em Assis para visitar a Basí-
lica de São Francisco. Chegada a Roma. Alojamento. 
Possibilidade de realizar a visita opcional “Roma 
Barroca”, na qual você poderá descobrir as fontes e 
praças mais importantes da cidade.

7º Dia (Sábado): ROMA
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã 
faremos a Visita panorâmica com guia local passando 
pelos lugares de maior interesse da “Cidade Eterna”. 
Finalizaremos a visita na Praça São Pedro. Tempo livre 
e, em seguida, possibilidade de visitar opcionalmente 
os Museus Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica de 
São Pedro, incluindo o túmulo do Papa João Paulo II.

8º Dia (Domingo): ROMA (Nápoles, Pompeia e Capri)
Café da manhã e alojamento. Dia livre durante o qual 
você poderá assistir, sempre que possível, à Bendi-
ção Papal ou fazer uma das visitas opcionais mais 
interessantes da Itália: “Nápoles, Capri e Pompeia”, 

uma excursão de dia completo com almoço incluso 
para conhecer Pompeia, esplêndida e mitológica 
cidade romana sepultada pelas cinzas do vulcão 
Vesúvio. Depois nos dirigiremos ao porto de Nápo-
les para embarcar rumo à ilha de Capri, conhecida 
como “A Pérola Azul” do Mediterrâneo, visitando a 
famosa Gruta Branca (sempre que houver condições 
meteorológicas). Na hora prevista, retorno ao hotel 
de Roma.

9º Dia (Segunda): ROMA – PISA – NICE
Café da manhã e FIM DA VIAGEM, para os participan-
tes com circuito terminando em ROMA.
Para os demais clientes, café da manhã e saída 
para Pisa. Parada para contemplar o belo complexo 
monumental formado pela Catedral, o Batistério e a 
famosa Torre Inclinada. Continuação pela Riviera Ita-
liana até chegar a Nice, capital da Riviera Francesa. 
Alojamento. Sugerimos participar de uma excursão 
opcional ao Principado de Mônaco, berço da família 
Grimaldi; Monte Carlo, onde percorreremos uma 
parte do circuito do Grande Prêmio de F1, e tempo 
livre para conhecer o famoso cassino (entrada não 
inclusa). Retorno ao hotel de Nice.

10º Dia (Terça): NICE – BARCELONA
Café da manhã e breve passeio panorâmico pela 
cidade para continuar nossa viagem até a fronteira 
espanhola através da Provença. Chegada à cosmo-
polita Barcelona. Alojamento. Sugerimos aproveitar 
as diversas opções noturnas que a cidade oferece. 

11º Dia (Quarta): BARCELONA–ZARAGOZA–MADRI
Café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmi-
ca com guia local a esta magnífica cidade, que tem 
sido palco de vários eventos mundiais que contribui-
ram para configurá-la e dar a projeção internacional 
que hoje ela desfruta. Percorreremos os lugares 
mais típicos e originais. Faremos uma pausa para 
fotos na Sagrada Família, obra-prima de Gaudí. Subi-
remos também a Montanha Montjuic, sede protago-
nista da Exposição Internacional de 1929 e também 
dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Ao finalizar a 
panorâmica, saída para Zaragoza. Tempo livre para 
visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padro-
eira da hispanidade e percorrer seu centro antigo. Na 
parte da tarde, continuação para Madri. Alojamento.

12º Dia (Quinta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Na parte da manhã, 
visita panorâmica com guia local que nos permitirá 
conhecer um pouco sobre a história, os monumentos 
e os contrastes que a capital da Espanha oferece, 
percorrendo seus lugares mais importantes, come-
çando pela Velha Madri, com sua atmosfera típica, 
até a Nova Madri, com seus modernos edifícios, 
passando pelo Estádio Santiago Bernabeu, Plaza de 
Cibeles, símbolo da cidade, e pela Gran Via, para ter-
minar na régia Plaza de Oriente. À tarde, sugerimos 
uma visita opcional à imperial cidade de Toledo. 

13º Dia (Sexta): MADRI
Café da manhã e alojamento. Dia livre para desfrutar 
das diversas atividades que esta cosmopolita cidade 
oferece: compras, shows, museus, excursões opcio-
nais nas redondezas, etc. 

14º Dia (Sábado): MADRI
Café da manhã e FIM DA VIAGEM para os participan-
tes com circuito terminando em Madri.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

Início
Fim

Duração

MILÃO
ROMA
9 dias

MILÃO
MADRI
14 dias

Preços por pessoa Quarto Duplo Us dólares

Alta temporada.............. 1.520 2.350
Suplemento quarto indi-
vidual ............................. 430 830
Desc. Venda Antecipada... 45 70

DATAS DE SAíDA DA AmÉRICA
Mai 31 Set 27
Jun 28   Out 18  
Jul 19    

l Alta temporada

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet e serviço de 

carregadores incluso
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Milão, Veneza, Florença, 

Roma, Barcelona e Madri.
•  Taxas de Estadia Turística em  Milão, Veneza, 

Florença, Roma e Barcelona.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

1 MILÃO Antares Concorde HHHH

ou similar

1 VENEZA
(Mestre) Novotel Castellana HHHH 

2 FLORENÇA Villa Gabrielle D´Annunzio HHHH

3 ROMA Ergife HHHH

1 NICE Mercure Centre Notre Dame HHHH 
ou similar 

1 BARCELONA Catalonia Plaza Catalunya HHHH

3 MADRI Catalonia Gran Vía HHHH

SÉRIE CLÁSSICA

70$

Cidade de início do circuito.

NICE
PISA

bARCELONA
ZARAGOZA

VENEZA

FLORENÇA

ROmA

mADRI

mILÃO

ASSIS

PÁDUA

VERONA

Cidades de fim do circuito.



2015: GRANDES EVENTOS

Febrero - Diciembre
Torino, Capital Europea del Deporte 2015”
26 de Febrero – 30 de Agosto
Tamara de Lempicka – Palazzo Chiablese 
Marzo - Junio
Monet - GAM Galería de Arte Moderno y 
Contemporáneo
Marzo - Septiembre
Raffaello. Il Sole delle arti – Venaria Reale 
01 de Abril
Inauguración nuevo Museo Egipcio
19 de Abril – 24 e Junio
Exposición de la Sabana Santa
Majo – Noviembre
Neorrealismo Italiano – Varias Sedes
9 - 26 de Julio
The Best of Italian Opera - Teatro Regio 
16 de Agosto 2014 – 16 de Agosto 2015
Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco
8 Octubre 2015 - 10 Enero 2016
De Poussin a Matisse. Cuatro siglos de pintura francesa 
del Hermitage
Noviembre 2015 – Enero 2016
ContemporaryArt Torino Piemonte

A 33 MINUTOS DE EXPO MILANO 2015 

YOUR GATE
TO ITALY

TORINO per l’Esposizione Universale MILANO  

TORINO per l’Esposizione Universale MILANO  

TORINO
Visita Torino durante la Expo Milano 2015 y disfruta 
de los numerosos eventos y exposiciones que tendran 
lugar en la ciudad!

w
ww.tu

rismotorino.org

 La PRIMERA CAPITAL de Italia, 
antes de Florencia y Roma

1

La ciudad que guarda 
el autorretrato de 

LEONARDO DA VINCI 

2
La ciudad del MUSEO 
EGIPCIO, el segundo más 

grande del mundo

3
La capital del CINE ITALIANO 

en el interior de 
la “Mole  Antonelliana”

4

TOP 10... NO TE LO PuEDES PERDER!
 

La ciudad que conserva la 
SÁBANA SANTA

5 Las RESIDENCIAS REALES,  
declaradas en 1997 “Patrimonio 

de la Humanidad” por la UNESCO
6

Los mejores CAFÉS Y 
LOCALES HISTÓRICOS

7

La capital del CHOCOLATE 
y del APERITIVO

8

La capital del ARTE 
CONTEMPORÁNEO

9

La ciudad con 18 kilómetros 
de galerías para las COMPRAS

10

Visite Turim durante a Expo Milano 2015 e aproveite 
os diversos eventos e exposições que acontecem na 
cidade!

TOP 10... VOCÊ NÃO PODE PERDER!

Feveiro - Dezembro
Turim, “Capital Europeia do Esporte 2015”

26 de Fevereiro – 30 de Agosto
Tamara de Lempicka – Palazzo Chiablese

Março - Junho
Monet - GAM Galeria de Arte Moderna e 
Contemporânea

Março - Setembro
Rafaello. Il Sole delle arti - Venaria Reale

1º de Abril
Inauguração novo Museu Egípcio

19 de Abril – 24 de Junho
Exposição do Santo Sudário

Maio – Novembro 
Neorrealismo Italiano - Várias Sedes

9 - 26 de Julho
The Best of Italian Opera - Teatro Regio

16 de Agosto 2014 – 16 de Agosto 2015
Bicentenário do Nascimento de Dom Bosco

8 Outubro 2015 - 10 Janeiro 2016
De Poussin a Matisse. Quatro séculos de pintura 
francesa do Hermitage

Novembro 2015 – Janeiro 2016
ContemporaryArt Torino Piemonte

A PRIMEIRA CAPITAL da Itália,  
antes de Florença e Roma.

As RESIDÊNCIAS REAIS, declaradas 
“Patrimônio da Humanidade”  
pela UNESCO, em 1997.

Cidade detentora do 
autoretrato de  
LEONARDO DA VINCI.

Capital do CHOCOLATE e do 
APERITIVO.

Cidade que conta com  
18 quilômetros de galerias para 
COMPRAS.

Capital da ARTE 
CONTEMPORÂNEA.

Com os melhores CAFÉS E 
LOCAIS HISTÓRICOS.

Cidade do MUSEU EGÍPCIO,  
o segundo maior do mundo.

Cidade onde se encontra o 
SANTO SUDÁRIO.

Capital do CINEMA ITALIANO 
no interior da “Mole 

Antonelliana”.

2015: GRANDES EVEN
TO

S

Febrero - Diciembre

Torino, Capital Europea del Deporte 2015”

26 de Febrero – 30 de Agosto

Tamara de Lempicka – Palazzo Chiablese 

Marzo - Junio

Monet - GAM Galería de Arte Moderno y 

Contemporáneo

Marzo - Septiembre

Raffaello. Il Sole delle arti – Venaria Reale 

01 de Abril

Inauguración nuevo Museo Egipcio

19 de Abril – 24 e Junio

Exposición de la Sabana Santa

Majo – Noviembre

Neorrealismo Italiano – Varias Sedes

9 - 26 de Julio

The Best of Italian Opera - Teatro Regio 

16 de Agosto 2014 – 16 de Agosto 2015

Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco

8 Octubre 2015 - 10 Enero 2016

De Poussin a Matisse. Cuatro siglos de pintura francesa 

del Hermitage

Noviembre 2015 – Enero 2016

ContemporaryArt Torino Piemonte

A 33 MINUTOS DE EXPO
 M

ILAN
O

 2015 
YOUR GATE

TO ITALY

TORINO per l’Esposizione Universale MILANO  

TORINO per l’Esposizione Universale MILANO  

TORINO

Visita Torino durante la Expo Milano 2015 y disfruta 

de los numerosos eventos y exposiciones que tendran 

lugar en la ciudad!

www.turismotorino.org

 La PRIMERA CAPITAL de Italia, 

antes de Florencia y Roma

1

La ciudad que guarda 

el autorretrato de 

LEONARDO DA VINCI 

2

La ciudad del MUSEO 

EGIPCIO, el segundo más 

grande del mundo

3
La capital del CINE ITALIANO 

en el interior de 

la “Mole  Antonelliana”

4

TOP 10... NO TE LO PuEDES PERDER!  

La ciudad que conserva la 

SÁBANA SANTA

5
Las RESIDENCIAS REALES,  

declaradas en 1997 “Patrimonio 

de la Humanidad” por la UNESCO

6

Los mejores CAFÉS Y 

LOCALES HISTÓRICOS

7

La capital del CHOCOLATE 

y del APERITIVO

8

La capital del ARTE 

CONTEMPORÁNEO

9

La ciudad con 18 kilómetros 

de galerías para las COMPRAS

10
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NOITES EXTRAS EM ROMA
Quarto  

duplo/triplo
Quarto

Individual
«c» «s»«c» «s»

01/04-30/06 e 01/09-31/10 ............. 101 152 146 241
01/07-31/08 ........................... 57 87 102 146

1º Dia: ROMA
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. 
Alojamento.

2º Dia: ROMA – ASSIS – SIENA – FLORENÇA
Café da manhã. Saída às 07:15 AM, para Assis. Che-
gada e tempo livre para poder visitar esta peque-
na cidade, rodeada de muralhas de inconfundível 
aspecto medieval. Aconselhamos a visita à famosa 
Basílica de São Francisco, com obras-primas de 
Giotto e Cimabue. Tempo livre para almoço (não 
incluso). Percorrendo a rodovia que conecta a 
península italiana de norte a sul, chegaremos a 
Siena. Monumental e totalmente medieval, rodeada 
de imponentes muralhas, é conhecida por possuir 
uma das praças mais belas do mundo: Piazza del 
Campo, lugar de celebração dol “Palio delle Con-
trade”. Continuação de nossa viagem até Florença. 
Jantar e alojamento.

3º Dia: FLORENÇA
Café da manhã. Visita a esta estupenda cidade onde 
a genialidade italiana se manifesta em todo o seu 
esplendor e pureza. O centro da cidade, junto com o 
campanário, o batistério e a catedral, constitui um 
conjunto extraordinário de mármores brancos, ver-
des e rosados, onde se aprecia a transição da arte 
florentina medieval à do renascimento. Visita ao 
Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da riqueza 
e do poder de Florença durante os séculos XIII e XIV, 
com a Cúpula de Brunelleschi em contraste com a 
silhueta esbelta do Campanário, cuja construção 
foi projetada e iniciada por Giotto; o Batistério, 
construção românica famosa por suas portas de 
bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim deno-
minada por Michelangelo), Piazza della Signoria, 
o Palazzo Vecchio, edifício de aspecto austero, e, 
por fim, a Basílica de Santa Croce que se abre para 
uma das praças mais antigas da cidade. Almoço 
num típico restaurante toscano em plena Piazza de 
Santa Croce. Tarde livre. Oportunidade de fazer uma 
visita opcional a Pisa, pequena cidade que conse-
guiu conservar numerosas provas de sua passada 
grandeza de antiga República Marítima e de Cidade 
Universitária.Visita externa à Piazza del Duomo, 
conhecida também como “Praça dos Milagres”, 
onde se encontram o Duomo, a Torre inclinada e o 
Batistério. Retorno a Florença. Alojamento.

4º Dia: FLORENÇA – BOLONHA – PÁDUA – VENEZA 
Café da manhã. Saída para Bolonha. Chegada a esta 
cidade rica em elegantes monumentos e famosa 
por seus 40 km de arcadas. Começando pela Piazza 
Malpighi, chegaremos à Praça de Netuno e Piazza 
Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos 
monumentos medievais e renascentistas, estas duas 
praças são o epicentro da vida urbana: Fonte de 
Netuno, Prefeitura, Palácio do Rei Enzo e Palazzo del 
Podestà e Basílica de São Petrônio, que originaria-
mente, deveria ser maior que a primeira basílica de 
São Pedro, de Roma. Continuação da viagem e visita 
à cidade de Pádua, com sua simbólica Basílica de 
Santo Antônio. Na parte da tarde, chegada a Veneza, 
cidade das gôndolas que fez fortuna graças a suas 
obras de arte, nascidas da fusão das culturas do 
oriente e ocidente. Jantar e alojamento.

5º Dia: VENEZA
Café da manhã. Traslado em barco privativo à Praça 
São Marcos para fazer a visita à cidade onde se 
inclui: Praça São Marcos, interior da Basílica, visita 
ao exterior do Palácio Ducal, símbolo da glória e 
do poder desta cidade, sede dos duques, governo 
e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos 
Prisioneiros através da Ponte dos Suspiros, lugar 
onde Casanova foi encarcerado. Tarde livre. Jantar 
e alojamento.

6º Dia: VENEZA – MONTEPULCIANO (região 
símbolo dos vinhos) / TOSCANA – ROMA 
Café da manhã. Saída de ônibus do Piazzale Roma 
rumo à famosa região dos vinhos Della Val di Chia-
na na Toscana, zona de suaves colinas e vales e 
vinhedos. Entre eles elevam-se igrejas românicas 
e antigas cidades. Visita a uma autêntica cidade de 
interesse histórico e artístico: Montepulciano. Um 
maravilhoso local medieval conhecido por seu vinho 
“nobile”, tinto de fama internacional, que pode ser 
comprado nas adegas e comércios da cidade. Para 
os amantes do jazz, em julho se celebra o Jazz & 
Wine Festival. Degustação de vinho livre e tempo 
para compras. Chegada a Roma na parte da tarde. 
Alojamento.

7º Dia: ROMA
Café da manhã. Saída pela manhã às 07:50/08:00 
AM para realizar a visita aos Museus Vaticanos e à 
Capela Sistina sem necessidade de esperar nas filas 
de acesso. Em companhia do guia, veremos uma das 
coleções de arte mais importantes do mundo, onde 
é possível admirar a Galeria dos Mapas Geográficos, 
dos Tapetes e as Salas de Rafael. A visita terminará 
na fantástica Capela Sistina e com a visita à Basílica 
de São Pedro. Tarde livre. Alojamento.

8º Dia: ROMA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA 
VIAGEM.

fantasia italiana

flORENçA 

vENEzA 

ROMA 

O PREçO INClUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€. 
•  Recepção no aeroporto/estação e traslado ao hotel. 
•  Alojamento com café da manhã, 3 jantares e 1 almoço. 
•  Degustação de vinho (Montepulciano).
•  Visita ao interior dos Museus Vaticanos, Capela Sistina 

e Basílica São Pedro.
•  Visitas: Florença, circuito panorâmico em Bolonha, 

Pádua e Veneza.

HOTÉIS PREvISTOS
Noites Cidade Tipo Hotel

3 ROMA «C»
Roma Garden / Holiday 
Inn Express ou similar
(Turístico Superior)

«S» Roma Bettoja ou similar 
(Primeira)

2 FlORENçA «C» Mediterráneo ou similar 
(Turístico Superior)

«S» Mediterráneo ou similar 
(Primeira)

2 VENEzA «C» Delfino (Mestre) ou  
similar (Turístico Superior)

«S» Carlton Gran Canal  
ou similar (Primeira) 

Início e fim
Duração

roma
8 dias

Preços por pessoa dormitório duplo/triplo Us dólares
«c» «s»

Média temporada
Quarto Duplo/Triplo .......................... 1.121 1.565
Suplemento Individual ................ 524 554
Alta temporada
Quarto Duplo/Triplo .......................... 1.185 1.648
Suplemento Individual ................ 495 571

Durante a viagem, é permitida uma mala por passageiro.

Por razões operacionais, o itinerário poderá ser alterado sem 
variar o conteúdo das visitas.

DATAS DE INÍCIO (2015)
Abr 5 12 19 26
Mai 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31
Jun 5 7 12 14 19 21 26 28
Jul 3 5 10 12 17 19 24 26 31
Ago 2 7 9 14 16 21 23 28 30
Set 4 6 11 13 18 20 25 27
Out 2 4 9 11 16 18 23 25 30
l Média temporada l Alta temporada

	 	Salidas com guia falando português*.

Cidade de início e fim do circuito.

PAÍS POR PAÍS

231

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Em saídas imdicadas

* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.
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5º Dia (Quinta): REGIÃO DE TROPEA – REGGIO 
CALABRIA – TAORMINA – SIRACUSA
Café da manhã no hotel. Saída para Reggio Calabria: 
Visita aos magníficos “Bronzes de Riace” e embar-
que para a Sicília. Continuação para Taormina. Visita 
visita livre ao teatro greco-romano. Tempo livre para 
almoçar e desfrutar do encanto e das maravilhas 
desta cidade. Saída para Siracusa. Jantar e aloja-
mento no hotel.

6º Dia (Sexta): SIRACUSA – PIAZZA ARMERINA – 
AGRIGENTO
Café da manhã no hotel. Visita ao sítio arqueológico 
que inclui o Teatro grego e as latomias; assim como 
Ortigia, centro histórico barroco da cidade. Saída 
para a Praça Armerina, para visitar a Villa romana 
del Casale, famosa por seus mais de 3.500 metros 
quadrados de mosaicos, em perfeito estado de con-
servação. Almoço livre. Continuação para Agrigento. 
Jantar e alojamento no hotel.

7º Dia (Sábado): AGRIGENTO–MONREALE–PALERMO 
Café da manhã no hotel. Na parte da manhã, em 
Agrigento, “a cidade mais bela dos mortais” onde, 
hoje em dia, ainda é possível admirar 10 templos 
dóricos que se conservam praticamente intactos e 
formam um complexo arqueológico de imenso valor, 
visitaremos o “Valle dei Templi”. Continuação para 
Monreale e visita à catedral e seu claustro. Continu-
ação para Palermo e almoço livre. Chegada e visita à 
cidade na parte da tarde, incluindo a Capela Palatina 
e a Catedral. Jantar e alojamento no hotel.

8º Dia (Domingo): PALERMO 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de 
Palermo. FIM DA VIAGEM.

1º Dia (Domingo): ROMA
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. 
Tempo livre. Alojamento.

2º Dia (Segunda): ROMA – AMALFI – SORRENTO – 
NÁPOLES
Café da manhã no hotel. Comparecimento por 
conta dos passageiros em um determinado ponto 
de Roma que será informado ao formalizar a 
reserva. Saída para Amalfi. Visita à cidade. Con-
tinuação para a famosa Sorrento e, percorrendo a 
estrada panorâmica de onde poderemos admirar, 
do alto, a famosa cidade de Positano. Chegada a 
Sorrento e visita visita à cidade, com suas ruas 
típicas. Continuação para Nápoles. Jantar e aloja-
mento no hotel.

3º Dia (Terça): NÁPOLES – CAPRI – NÁPOLES
Café da manhã no hotel. Embarque no Jetfoil (balsa) 
que nos conduzirá até a magnífica ilha de Capri, 
lugar de descanso dos imperadores romanos, que 
surpreende pelos rochedos e grutas de sua paisa-
gem. Destacam-se a Marina Grande e os diversos 
locais de onde é possível admirar panoramas espe-
taculares. Almoço livre. Retorno de Jetfoil para 
Nápoles. Jantar e alojamento no hotel. 

4º Dia (Quarta): NÁPOLES – POMPEIA – REGIÃO 
DE TROPEA
Café da manhã. Saída para Pompeia, onde visitare-
mos as escavações desta famosa cidade que foi com-
pletamente sepultada por uma erupção do vulcão 
Vesúvio, em 79 d.C. Saída para a região de Tropea, 
com parada no caminho para almoço (não incluso). 
Chegada a Tropea. Tempo livre para visitar o centro 
antigo. Jantar e alojamento no hotel.

sul da itália

ROMA

PAlERMO

AgRIgENTO

NáPOlES

SIRACUSA

REggIO
CAlAbRIA

NOITES EXTRAS
Quarto  

duplo/triplo
Quarto

Individual
Roma 01/04-30/06; 01/09-31/10 ... 126 176
Roma 01/07-31/08 ................ 76 124
Palermo ................................. 123 196
Ao reservar noite extra em Palermo, será aplicado um suple-
mento ao traslado de chegada/saída.

O PREçO INClUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 100,000€.                       
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  Alojamento com café da manhã e 6 jantares. 
•  Visita a Pompeia. 
•  Visitas: Capri (Villa San Michele), Pompeia 

(escavações), Amalfi (claustro), Reggio Calabria 
(Museu Arqueológico), Taormina (teatro 
grego),Siracusa (sítio arqueológico), Piazza Armerina 
(Villa Romana de Cassale ou visita à cidade), Agrigento 
(vale dos templos), Palermo (capela palatina) e 
Monreale (catedral e claustro).

Início
Fim

Duração

roma
palermo

8 dias
Preços por pessoa Us dólares

Quarto Duplo/Triplo ......................... 1.611
Suplemento Individual ........................ 422
Suplemento Saída de 10 Abr ............ 110

Durante a viagem, é permitida uma mala por passageiro.

Existe a possibilidade de fechamento da villa Romana del 
Casale. Neste caso, esta visita será substituída pela visita à 
cidade medieval de Piazza Armerina. 

Por razões operacionais, o itinerário poderá ser alterado sem 
variar o conteúdo das visitas.

O preço não inclui a Taxa de Alojamento imposta na Itália, que 
deverá ser paga diretamente pelo cliente.

DATAS DE INÍCIO (2015)
Abr 10* 26 Ago 2
Mai 17 31 Set 6 13 20 27
Jun 21 Out 4 11 18 25
Jul 12  
* Início sexta-feira.

HOTÉIS PREvISTOS
Noites Cidade Hotel

1 ROMA Best Western Villafranca  
ou similar (Primeira)

2 NÁPOlES Naples ou similar (Primeira) 

1 REGIÃO DE 
TROPEA Tropis ou similar (Primeira)

1 SIRACUSA Il Podere ou similar (Primeira)
1 AGRIGENTO Kore ou similar (Primeira)
1 PAlERMO Cristal ou similar (Primeira)

PAÍS POR PAÍS

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

26
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rugantino

1º Dia: ROMA
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. 
Alojamento.

2º Dia: ROMA – ASSIS – SIENA – FLORENÇA
Café da manhã. Saída às 07:15 AM, para Assis. 
Chegada e tempo livre para poder visitar esta peque-
na cidade, rodeada de muralhas de inconfundível 
aspecto medieval. Aconselhamos a visita à famosa 
Basílica de São Francisco, com obras-primas de 
Giotto e Cimabue. Tempo livre para almoço (não 
incluso). Percorrendo a rodovia que conecta a penín-
sula italiana de norte a sul, chegaremos a Siena. 
Monumental e totalmente medieval, rodeada de 
imponentes muralhas, é conhecida por possuir uma 
das praças mais belas do mundo: Piazza del Campo, 
lugar de celebração dol “Palio delle Contrade”. 
Continuação de nossa viagem até Florença. Jantar 
e alojamento.

3º Dia: FLORENÇA
Café da manhã. Visita a esta estupenda cidade 
onde a genialidade italiana se manifesta em todo 
o seu esplendor e pureza. O centro da cidade, 
junto com o campanário, o batistério e a catedral, 
constitui um conjunto extraordinário de mármo-
res brancos, verdes e rosados, onde se aprecia a 
transição da arte florentina medieval à do renasci-
mento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, 
símbolo da riqueza e do poder de Florença durante 
os séculos XIII e XIV, com a Cúpula de Brunelleschi 
em contraste com a silhueta esbelta do Campa-
nário, cuja construção foi projetada e iniciada por 
Giotto; o Batistério, construção românica famosa 
por suas portas de bronze (entre elas a Porta do 
Paraíso, assim denominada por Michelangelo), 
Piazza della Signoria, o Palazzo Vecchio, edifício 
de aspecto austero, e, por fim, a Basílica de Santa 
Croce que se abre para uma das praças mais anti-
gas da cidade. Almoço num típico restaurante tos-
cano em plena Piazza de Santa Croce. Tarde livre. 
Oportunidade de fazer uma visita opcional a Pisa, 
pequena cidade que conseguiu conservar nume-
rosas provas de sua passada grandeza de antiga 
República Marítima e de Cidade Universitária.Visi-
ta externa à Piazza del Duomo, conhecida também 
como “Praça dos Milagres”, onde se encontram o 
Duomo, a Torre inclinada e o Batistério. Retorno a 
Florença. Alojamento.

4º Dia: FLORENÇA – BOLONHA – PÁDUA – VENEZA 
Café da manhã. Saída para Bolonha. Chegada a esta 
cidade rica em elegantes monumentos e famosa 
por seus 40 km de arcadas. Começando pela Piazza 
Malpighi, chegaremos à Praça de Netuno e Piazza 
Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos 
monumentos medievais e renascentistas, estas duas 
praças são o epicentro da vida urbana: Fonte de 
Netuno, Prefeitura, Palácio do Rei Enzo e Palazzo del 
Podestà e Basílica de São Petrônio, que originaria-
mente, deveria ser maior que a primeira basílica de 
São Pedro, de Roma. Continuação da viagem e visita 
à cidade de Pádua, com sua simbólica Basílica de 
Santo Antônio. Na parte da tarde, chegada a Veneza, 
cidade das gôndolas que fez fortuna graças a suas 

obras de arte, nascidas da fusão das culturas do 
oriente e ocidente. Jantar e alojamento. 

5º Dia: VENEZA
Café da manhã. Traslado em barco privativo à Praça 
São Marcos para fazer a visita à cidade onde se inclui: 
Praça São Marcos, interior da Basílica, visita ao exte-
rior do Palácio Ducal, símbolo da glória e do poder 
desta cidade, sede dos duques, governo e da corte de 
justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros através 
da Ponte dos Suspiros, lugar onde Casanova foi encar-
cerado. Tarde livre. Jantar e alojamento.

6º Dia: VENEZA – MONTEPULCIANO (região 
símbolo dos vinhos) / TOSCANA – ROMA 
Café da manhã. Saída de ônibus do Piazzale Roma 
rumo à famosa região dos vinhos Della Val di Chiana 
na Toscana, zona de suaves colinas e vales e vinhedos. 
Entre eles elevam-se igrejas românicas e antigas 
cidades. Visita a uma autêntica cidade de interesse 
histórico e artístico: Montepulciano. Um maravilho-
so local medieval conhecido por seu vinho “nobile”, 
tinto de fama internacional, que pode ser comprado 
nas adegas e comércios da cidade. Para os amantes 
do jazz, em julho se celebra o Jazz & Wine Festival. 
Degustação de vinho livre e tempo para compras. 
Chegada a Roma na parte da tarde. Alojamento.

7º Dia: ROMA
Café da manhã. Saída pela manhã às 07:50 /08:00 
AM para realizar a visita aos Museus Vaticanos e à 
Capela Sistina sem necessidade de esperar nas filas 
de acesso. Em companhia do guia, veremos uma das 
coleções de arte mais importantes do mundo, onde 
é possível admirar a Galeria dos Mapas Geográficos, 
dos Tapetes e as Salas de Rafael. A visita terminará 
na fantástica Capela Sistina e com a visita à Basílica 
de São Pedro. Tarde livre. Alojamento.

8º Dia: ROMA – NÁPOLES – POMPEIA – SORRENTO
Café da manhã. Saída às 07:00 AM, de ônibus rumo 
ao sul, percorrendo a “Estrada do Sol” e passando 
pelas regiões do Lazio e Campânia. Chegada a 
Nápoles, com breve visita panorâmica de ônibus. 
Continuação e chegada a Pompeia. Almoço e visita 
às ruinas desta famosa cidade romana, destruída 
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Percorrendo 
a estreita e sinuosa estrada que rodeia a península, 
rica em colinas verdes, coberta de oliveras, laran-
jeiras e limoeiros, chegaremos a Sorrento. Jantar e 
alojamento.

9º Dia: SORRENTO – CAPRI – SORRENTO
Café da manhã. Embarque com destino a Capri onde, 
se as condições atmosféricas permitirem, visitare-
mos a Gruta Azul. Almoço em restaurante. Tempo 
livre para percorrer as ruelas e conhecer a Piazzetta. 
Retorno a Sorrento. Alojamento..

10º Dia: SORRENTO – ROMA
Café da manhã. Tempo livre. Na parte da tarde, saída 
para Roma. Chegada e alojamento.

11º Dia: ROMA
Café da manhã. FIM DA VIAGEM.

país por país

florença

VeneZa

roma

sorrento

o preço InClUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Alojamento com café da manhã, 3 almoços e 4 jantares. 
•  Visita a Pompeia.
•  Visita ao interior dos Museus Vaticanos, Capela Sistina 

e Basílica São Pedro.
•  Visitas: Florença, circuito panorâmico em Bolonha, 

Pádua, Veneza.
•  Visita panorâmica em Nápoles e Gruta Azul (Capri).

Início e fim
Duração

ROMA
11 dias

preços por pessoa Quarto duplo/triplo Us dólares
«c» «s»

média temporada
Quarto duplo/triplo ....................... 1.729 2.203
suplemento Individual ................ 658 759
alta temporada
Quarto duplo/triplo .......................... 1.804 2.288
suplemento Individual ................ 652 765
Durante a viagem, é permitida uma mala por passageiro.
por razões operacionais, o itinerário poderá ser alterado sem 
variar o conteúdo das visitas.

HotÉIs preVIstos
Noites Cidade tipo Hotel

4 ROMA «C»
Roma Garden / Holiday 
Inn Express ou similar
(Turístico Superior)

«S» Roma Bettoja  
ou similar (Primeira)

2 FLORENçA «C» Mediterráneo ou similar 
(Turístico Superior)

«S» Mediterráneo  
ou similar (Primeira)

2 VENEzA «C» Delfino (Mestre) ou simi-
lar (Turístico Superior)

«S» Carlton Gran Canal  
ou similar (Primeira) 

2 SORRENTO «C» Villa Maria  
ou similar (Primeira)

«S» Michelangelo  
ou similar (Primeira)

Datas De IníCIo (2015)
Abr 5 12 19 26
Mai 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31
Jun 5 7 12 14 19 21 26 28
Jul 3 5 10 12 17 19 24 26 31
Ago 2 7 9 14 16 21 23 28 30
Set 4 6 11 13 18 20 25 27
Out 2 4 9 11 16 18 23 25 30
l Média temporada l Alta temporada

	 	Salidas com guia falando português*.

Cidade de início e fim do circuito.

243

noItes eXtras em roma
Quarto  

duplo/triplo
Quarto

Individual
"C" "s" "C" "s"

01/04-30/06 e 01/09-31/10 ... 101 152 146 241
01/07-31/08 ........................... 57 87 102 146

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
em saídas imdicadas

* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.
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descubra a croácia e a eslovênia 

1º Dia (Domingo): ZAGREB
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. 
Jantar e alojamento.

2º Dia (Segunda): ZAGREB – LIUBLIANA
Café da manhã. Visita panorâmica à capital da 
Croácia, que possui diversas igrejas, belos edifícios 
góticos e barrocos, com destaque para a Catedral de 
Santo Estêvão, a Igreja de São Marcos e o Convento 
de Santa Clara, sede do Museu da cidade. Saída para 
a vizinha Eslovênia e chegada a Liubliana. Almoço 
(opção PC). Tarde dedicada à visita à cidade de 
Liubliana durante a qual veremos o centro antigo, a 
Prefeitura, a Fonte de Robba, as Três Pontes, a Uni-
versidade e o Centro Cultural. Resto da tarde livre. 
Jantar e alojamento..

3º Dia (Terça): LIUBLIANA – POSTOJNA – ZADAR
Café da manhã. Saída para Postojna. Visita às grutas 
de Postojna, com suas maravilhosas formações de 
estalactites e estalagmites, a bordo de um trenzinho. 
Almoço (opção PC). Saída para zadar. Chegada e visi-
ta à cidade que foi centro administrativo da Dalmácia 
Bizantina, famosa em toda a Europa, no séc. XVIII, 
por sua produção do licor Marasquino, servido na 
mesa dos czares, reis e chefes de estado da época. 
Jantar e alojamento.

4º Dia (Quarta): ZADAR – SPLIT – DUBROVNIK
Café da manhã. Saída para Split. Chegada e visita à 
cidade, capital da Dalmácia, incluindo a entrada à 
parte subterrânea do Palácio de Diocleciano. Almo-
ço (opção PC) e tempo livre. À tarde, continuação 
para Dubrovnik. Jantar e alojamento na região de 
Dubrovnik.

5º Dia (Quinta): DUBROVNIK
Café da manhã. Visita à cidade, conhecida como 
a Pérola do Adriático e declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Visitaremos a Catedral, 
o Palácio Knezev Dvor e a farmácia mais antiga do 
mosteiro franciscano. Almoço (opção PC). Resto do 
dia livre para subir até as muralhas que rodeiam a 
cidade (entrada não inclusa) e passear pela cidade 
de Dubrovnik. Jantar e alojamento na região de 
Dubrovnik.

6º Dia (Sexta): DUBROVNIK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA VIA-
GEM (ou extensão para a Bósnia-Herzegovina).

país por país

ZaGreB

reGIÃo opatIJa / rIJeKa

reGIÃo troGIr / splIt

reGIÃo De DUBroVnIK

extensão
bósnia-herzegovina
6º Dia (Sexta): DUBROVNIK – POCITELJ –
MEDJUGORJE – MOSTAR
Café da manhã. Saída para Bósnia-Herzegovina. 
Paradas nas populares cidades de peregrinação, 
Pocitelj e Medugorje. Continuação para a cidade de 
Mostar. Chegada e almoço. Visita à cidade, a meio 
caminho entre as culturas do oriente e ocidente, com 
ruas, mercados e a Ponte Velha (Stari Most), que foi 
recentemente reconstruída pela UNESCO. Jantar e 
alojamento na região de Mostar.

7º Dia (Sábado): MOSTAR – PLITVICE – ZAGREB
Café da manhã. Saída para Plitvice. Chegada ao 
meio-dia e almoço. Tarde dedicada à visita ao Parque 
Nacional, com seus 16 lagos que se unem por meio 
de 92 cataratas e cascadas. Passeio pelos caminhos 
rodeados de lagos e cataratas e travessia de barco 
pelo lago Kozjak. Continuação para zagreb. Jantar 
frio e alojamento.

8º Dia (Domingo): ZAGREB 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA 
VIAGEM.

o preço InClUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  Alojamento com Meia Pensão. 
•  Visitas: zagreb, Grutas de Postojna, Liubliana, zadar, 

Split (incluindo o porão do Palácio Diocleciano) e 
Dubrovnik (inclui a Catedral, o Palácio Knezev Dvor e a 
farmácia antiga).

HotÉIs preVIstos
Noites Cidade Hotel

1 zAGREB
Arcotel Allegra /  
International ou similar  
(Turístico Superior/Primeira)

1 LIUBLIANA
Plaza /  
Four Points (Mons) ou similar  
(Turístico Superior/Primeira)

1 REGIÃO 
zADAR

Porto /  
Alan (Starigard) ou similar  
(Turístico Superior/Primeira)

2 DUBROVNIK
Maestral /  
Babin Kuk ou similar 
(Turístico Superior/Primeira)

Noites e Hotéis extensão Bósnia-Herzegovina:

1 MOSTAR
Ero /  
Bristol ou similar 
(Turístico Superior/Primeira)

1 zAGREB
Arcotel Allegra /  
International ou similar  
(Turístico Superior/Primeira)

Início
Fim

Duração

ZAGREB
DUBROVNIK

6 dias
preços por pessoa Quarto duplo/triplo Us dólares
abril e outubro ................................... 791
maio .................................................... 818
Junho e 20-27 de setembro .................... 910
Julho, agosto e 06-13 de setembro ....... 1.001
suplemento Individual ....................... 279
suplemento pensÃo Completa .............. 95
Durante a viagem, é permitida uma mala por passageiro.
por razões operacionais, o itinerário pode ser feito ao inverso 
sem variar o conteúdo das visitas. 
Consultar suplemento por traslado de chegada e/ou saída de/
para a estação.

Datas De IníCIo (2015)
Abr 5 12 19 26 Ago 2 9 16 23 30
Mai 3 10 17 24 31 Set 6 13 20 27
Jun 7 14 21 28 Out 4 11 18
Jul 5 12 19 26
	 	Salidas com guia falando português*.

eXtensÃo BÓsnIa-HerZeGoVIna
Preços por pessoa Us dólares
Quarto Duplo/triplo ........................... 444
suplemento Individual ....................... 110

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

24

noItes eXtras em DUBroVnIK / ZaGreB
Quarto  

duplo/triplo
supl.  

Individual
Dubrovnik Abr., Mai. e Out... 91 146
Dubrovnik Jun. ........................ 110 165
Dubrovnik Jul., Ago. e Set. ..... 137 192
zagreb 119 174
Ao reservar noite/s extra/s no início/fim da viagem, se aplicará 
um suplemento ao traslado de chegada/saída.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
em saídas imdicadas

* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.
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atenas e
egeu helênico 

atenas e
egeu clássico

atenas e
olímpia – delfos

atenas atenas

Mikonos Mikonos
santoRini santoRini

kusadasi kusadasi

patMos patMos

Rodes

atenas

olíMpia

delfos

o pReÇo inClui
•	 	 Seguro	de	assistência	em	viagem,	incluindo	

despesas	médicas	até	60.000€.
•	 	 Traslados:	 Aeroporto-hotel.
	 	 	 Hotel-porto.
	 	 	 Porto-aeroporto.
•	 	 Alojamento	e	café	da	manhã	em	Atenas.
•	 	 Cruzeiro	4	noites	–	Pensão	Completa	a	bordo.

HotÉis pReVistos
Noites Cidade Hotel

1 ATENAS Titania	ou	similar	(Primeira)	
4 CRUZEIRO Celestyal	Olimpia	ou	similar

itineRáRio
1º Dia (Domingo): ATENAS
Chegada	ao	aeroporto.	Recepção	e	traslado	ao	hotel.	
alojamento.
2º Dia (Segunda): ATENAS
Café da manhã e	 traslado	 ao	 porto	 de	 Pireu	 para	
embarcar	no	cruzeiro.	

dia porto Chegada saída
2º	Dia	

(Segun-
da)

PIREU	(Atenas)
MIKONOS	(Grécia)

Embarque

18:00
11:00
23:00

3º	Dia	
(Terça)

KUSADASI	(Éfeso–Turquia)
PATMOS	(Grécia)

07:00
16:00

13:00
21:00

4º	Dia	
(Quarta) RHODAS	(Grécia) 07:00 18:00
5º	Dia	

(Quinta)
CRETA	(Grécia)
SANTORINI	(Grécia)

07:00
16:30

11:30
21:00

6º	Dia	
(Sexta) PIREU	(Atenas) 06:00 --

Desembarque	e	traslado	ao	aeroporto.	fiM da ViaGeM.

datas de iníCio
DOMINGOS	(05	Abril	–	25	Outubro	2015)

pReÇos poR pessoa eM us dÓlaRes 
seGundo CateGoRia de CaBine  

e data de iníCio

Cat. descrição cabine

05-26/04
11-25/10

03/05-30/08 06/09-04/10

Dupla

Suple-
mento
Indiv. Dupla

Suple-
mento
Indiv. Dupla

Suple-
mento
Indiv.

XD Luxo,	externa,	2	camas,	ducha	privativa 1.230 681 1.303 718 1.339 736
XC Superior	externa,	2	camas	baixas,	ducha	privat. 1.182 657 1.253 693 1.292 712
XB Externa,	2	camas	baixas,	ducha	privativa 1.120 626 1.206 669 1.230 681
XA Externa,	2	camas	baixas,	ducha	privativa 1.071 602 1.133 633 1.182 657
IC Interna,	2	camas	baixas,	ducha	privativa 974 553 1.036 584 1.060 596
IB Interna,	2	camas	baixas,	ducha	privativa 950 541 1.010 571 1.036 584

Preço	terceira	pessoa	adulta	em	tripla 702 773 799

taxas de porto: $137; Gratificação $41.
Crianças	até	15	anos	dividindo	cabine	com	2	adultos:	Pagam	somente	225	usd	+	taxas	

e	gorjetas.

o pReÇo inClui
•	 	 Seguro	de	assistência	em	viagem,	incluindo	despesas	

médicas	até	60.000€.
•	 	 Traslados:	 Aeroporto-hotel.
	 	 	 Hotel-porto.
	 	 	 Porto-aeroporto.
•	 	 Alojamento	e	café	da	manhã	em	Atenas.
•	 	 Cruzeiro	3	noites	–	Pensão	Completa	a	bordo.

HotÉis pReVistos
Noites Cidade Hotel

1 ATENAS Titania	ou	similar	(Primeira)	
3 CRUZEIRO Celestyal	Olimpia	ou	similar

itineRáRio
1º Dia (Quinta): ATENAS
Chegada	ao	aeroporto.	Recepção	e	traslado	ao	hotel.	
alojamento.
2º Dia (Sexta): ATENAS
Café da manhã e	 traslado	 ao	 porto	 de	 Pireu	 para	
embarcar	no	cruzeiro.	

dia porto Chegada saída
2º	Dia	
(Sexta)

PIREU	(Atenas)
MIKONOS	(Grécia)

Embarque

18:00
11:00
23:00

3º	Dia	
(Sábado)

KUSADASI	(Éfeso–Turquia)
PATMOS	(Grécia)	*

07:00
16:00

13:00
21:00

4º	Dia	
(Domingo)

CRETA	(Heraklion	–Grécia)
SANTORINI	(Grécia)	*

07:00
16:30

11:30
21:00

5º	Dia	
(Segunda) PIREU	(Atenas) 06:00 --
Desembarque	e	traslado	ao	aeroporto.	fiM da ViaGeM.
*O	desembarque	é	feito	em	botes	e	sempre	que	as	condições	meteoro-
lógicas	sejam	favoráveis.

datas de iníCio
QUINTAS	(02	Abril	a	22	Outubro	2015)

pReÇos poR pessoa eM us dÓlaRes 
seGundo CateGoRia de CaBine  

e data de iníCio

Cat. descrição cabine

02-30/04
15-22/10

07-28/05
04/06-03/09

10/09-08/10

Dupla

Suple-
mento
Indiv. Dupla

Suple-
mento
Indiv. Dupla

Suple-
mento
Indiv.

XD Luxo,	externa,	2	camas,	ducha	privativa 923 528 972 552 996 564
XC Superior	externa,	2	camas	baixas,	ducha	privat. 886 509 935 534 972 552
XB Externa,	2	camas	baixas,	ducha	privativa 849 491 886 509 923 528
XA Externa,	2	camas	baixas,	ducha	privativa 826 479 849 491 873 503
IC Interna,	2	camas	baixas,	ducha	privativa 752 443 789 461 800 466
IB Interna,	2	camas	baixas,	ducha	privativa 740 436 765 449 789 461

Preço	terceira	pessoa	adulta	em	tripla 576 602 625

taxas de porto: $102; Gratificação $31.
Crianças	até	15	anos	dividindo	cabine	com	2	adultos:	Pagam	somente	168	usd	+	taxas	

e	gorjetas.

o pReÇo inClui
•	 	 Seguro	de	assistência	em	viagem,	incluindo	despesas	

médicas	até	60.000€.
•	 	 Recepção	no	aeroporto	e	traslado	ao	hotel.	
•	 	 Alojamento	com	café	da	manhã	e	2	jantares.
•	 	 Visitas:	Atenas,	teatro	de	Epidauro,	tumba	de	

Agamenon,	antigo	Estádio	Olímpico	e	Museu	(Olímpia),	
museu	local	e	sítios	arqueológicos	(Delfos).

Início	e	fim
Duração

atenas
6 dias

preços por pessoa us dólares
«t» «c»

Quarto duplo/triplo ................... 815 919
suplemento individual ............... 338 472
durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

por razões operacionais, o itinerário pode ser modificado sem 
variar o conteúdo das visitas.

datas de iníCio
SEGUNDAS	(Abril	-	Outubro	2015)

QUINTAS	(03	de	Julho	al	25	de	Setembro	2015)

HotÉis pReVistos
Noites Cidade Tipo Hotel

3 ATENAS «T» Arethusa	ou	similar		
(Turístico)

«C» Titania	ou	similar	(Primeira)
1 OLÍMPIA «T» Neda	ou	similar	(Turístico)

«C» Arty	Grand	ou	similar	
(Primeira)	

1 DELFOS «T» Hermes	/	Olympic	
ou	similar	(Turístico)	

«C» Amália	ou	similar	(Primeira)

país poR país país poR país país poR país

-		Suplemento	traslado	noturno	(por	pessoa	e	traslado)
Voos	com:	chegada	entre	22:00	e	05:00	saída	entre	01:00	e	08:00	.... 	30	USD

CondiÇÕes de ContRataÇÃo:
- o preço não inclui:	Excursões	locais.
- preços não válidos para clientes de nacionalidade eua (incluído porto Rico).
–Confirmação	da	embarcação	e	nº	de	cabine:	3	dias	antes	da	data	de	início.
–Em	caso	de	aumento,	se	o	preço	do	barril	de	petróleo	superar	115$,	as	tarifas	

sofrerão	um	incremento.

-	De	acordo	com	as	condições	gerais	de	contratação	da	Companhia	de	Cruzeiros,	
todos	os	cancelamentos	feitos	a	menos	de	61	dias	da	data	de	início	implicam	a	
cobrança	de	taxas	de	cancelamento:

60-46	dias:	10% 45-31	dias:	25% 30-16	dias:	50%
15-8	dias:	75% Menos	de	8	dias:	100% 	

		
-	 Todos	 os	 passageiros	 que	 viajam	 com	 a	 companhia	 de	 navegação	 Celestyal	

Cruises	devem	conhecer	os	termos	e	condições	da	mesma.

Cidade de início e fim do circuito.Cidade de início e fim do circuito. Cidade de início e fim do circuito.

pensão  
completa

pensão 
completa

22

noites eXtRas eM atenas

“t” “C”

Quarto	Duplo/Triplo	................ 62 73
Quarto	Individual	..................... 90 135
Suplemento	traslados	noturnos	(por	pessoa)
voos	com	chegada	entre	22:00	e	05:00
voos	com	saída	entre	01:00	e	08:00 30
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1º Dia (Segunda/Quinta): ATENAS
Chegada	ao	aeroporto.	Recepção	e	traslado	ao	hotel.	
Alojamento.

2º Dia (Terça/Sexta): ATENAS
Café	da	manhã.	Visita	à	cidade	durante	a	qual	tere-
mos	a	oportunidade	de	conhecer	o	Arco	de	Adriano,	
a	 Igreja	 de	 São	 Paulo,	 a	 Biblioteca	 Nacional,	 Pro-
pileus,	 o	 famoso	 Partenon,	 Erection,	 Parlamento	 e	
a	 Acrópole.	 Resto	 do	 dia	 livre	 com	 possibilidade	 de	
participar	 de	 alguma	 excursão	 opcional.	 Não	 deixe	
de	visitar	o	bairro	de	Plaka	e	a	Praça	Kolonaki,	com	
seus	 típicos	 restaurantes,	 bares	 e	 lojas.	 Aproveite	
para	degustar	suas	 famosas	especialidades:	Mous-
saka,	 Souvlaki	 e	 o	 vinho	 Retsina.	 Também	 aconse-
lhamos	 uma	 visita	 ao	 porto	 pesqueiro,	 onde	 você	
pode	saborear	uma	ótima	mariscada	a	preços	bem	
convidativos.	Alojamento.

3º Dia (Quarta/Sábado): ATENAS – CORINTO –
MICENAS – OLÍMPIA
Café	da	manhã.	Saída	para	o	Canal	de	Corinto	(breve	
parada),	visita	ao	Teatro	de	Epidauro,	famoso	por	sua	
extraordinária	 acústica.	 Passando	 pela	 cidade	 de	
Náuplia,	chegada	a	Micenas	e	visita	à	tumba	de	Aga-
menon	e	à	Porta	dos	Leões.	À	tarde,	atravessando	o	
Peloponeso,	chegada	a	Olímpia.	Jantar	e	alojamento.

4º Dia (Quinta/Domingo): OLÍMPIA – DELFOS
Café	 da	 manhã.	 Visita	 ao	 antigo	 Estádio	 Olímpico	
e	 ao	 museu.	 À	 tarde,	 saída	 para	 Patras,	 passando	
pela	 nova	 ponte	 suspensa,	 uma	 das	 mais	 extensas	
do	mundo.	Chegada	a	Delfos.	Jantar	e	alojamento.	

5º Dia (Sexta/Segunda): DELFOS–ATENAS 
Café	 da	 manhã.	 Visita	 ao	 Museu	 local	 e	 aos	 Sítios	
Arqueológicos.	 Saída	 para	 Atenas	 passando	 por	
Arachova	 (ou	 Arahova),	 célebre	 por	 seus	 tapetes;	
Levadia	e	Tebas.	Alojamento.

6º Dia (Sábado/Terça): ATENAS
Café	 da	 manhã.	 Traslado	 ao	 aeroporto.	 FIM	 DA	
VIAGEM.

1º Dia (Segunda/Quinta): ATENAS
Chegada	ao	aeroporto.	Recepção	e	traslado	ao	hotel.	
Alojamento.

2º Dia (Terça/Sexta): ATENAS
Café	da	manhã.	Pela	manhã,	visita	à	cidade	durante	
a	qual	teremos	a	oportunidade	de	conhecer	o	Arco	de	
Adriano,	a	Igreja	de	São	Paulo,	a	Biblioteca	Nacional,	
Propileus,	o	famoso	Partenon,	Erection,	Parlamento	
e	a	Acrópole.	Resto	do	dia	livre	com	possibilidade	de	
participar	 de	 alguma	 excursão	 opcional.	 Não	 deixe	
de	visitar	o	bairro	de	Plaka	e	a	Praça	Kolonaki,	com	
seus	 típicos	 restaurantes,	 bares	 e	 lojas.	 Aproveite	
para	degustar	suas	 famosas	especialidades:	Mous-
saka,	 Souvlaki	 e	 o	 vinho	 Retsina.	 Também	 aconse-
lhamos	 uma	 visita	 ao	 porto	 pesqueiro,	 onde	 você	
pode	saborear	uma	ótima	mariscada	a	preços	bem	
convidativos.	Alojamento.

3º Dia (Quarta/Sábado): ATENAS – CORINTO –
MICENAS – OLÍMPIA
Café	da	manhã.	Saída	para	o	Canal	de	Corinto	(breve	
parada),	visita	ao	Teatro	de	Epidauro,	famoso	por	sua	
extraordinária	 acústica.	 Passando	 pela	 cidade	 de	
Náuplia,	chegada	a	Micenas	e	visita	à	tumba	de	Aga-
menon	e	à	Porta	dos	Leões.	À	tarde,	atravessando	o	
Peloponeso,	chegada	a	Olímpia.	Jantar	e	alojamento.

4º Dia (Quinta/Domingo): OLÍMPIA – DELFOS
Café	 da	 manhã.	 Visita	 ao	 antigo	 Estádio	 Olímpico	
e	 ao	 museu.	 À	 tarde,	 saída	 para	 Patras,	 passando	
pela	 nova	 ponte	 suspensa,	 uma	 das	 mais	 extensas	
do	mundo.	Chegada	a	Delfos.	Jantar	e	alojamento.	

5º Dia (Sexta/Segunda): DELFOS – KALAMBACA
Café	 da	 manhã.	 Saída	 para	 Kalambaca.	 Chegada.	
Resto	do	dia	livre.	Jantar	e	alojamento.

6º Dia (Sábado/Terça): KALAMBACA – ATENAS
Café	 da	 manhã.	 Visita	 aos	 mosteiros	 de	 Meteora.	
Saída	 para	 Atenas	 com	 uma	 breve	 parada	 nas	 Ter-
mópilas.	Alojamento.	

7º Dia (Domingo/Terça): ATENAS
Café	 da	 manhã.	 Traslado	 ao	 aeroporto.	 FIM	 DA	
VIAGEM.

atenas e
grécia clássica

atenas

olíMpia

delfos

kalaMBaCa

o pReÇo inClui
•		 Seguro	de	assistência	em	viagem,	incluindo	despesas	

médicas	até	60.000€.
•	 	 Recepção	no	aeroporto	e	traslado	ao	hotel.	
•	 	 Alojamento	com	café	da	manhã	e	3	jantares.
•	 	 Visitas:	Atenas,	teatro	de	Epidauro,	tumba	de	

Agamenon,	antigo	Estádio	Olímpico	e	Museu	(Olímpia),	
museu	local	e	sítios	arqueológicos	(Delfos)	e	mosteiro	
de	Meteora.

HotÉis pReVistos
Noites Cidade tipo Hotel

3 ATENAS «T» Arethusa	ou	similar	(Turístico)
«C» Titania	ou	similar	(Primeira)

1 OLÍMPIA «T» Neda	ou	similar	(Turístico)

«C» Arty	Grand	ou	similar		
(Primeira)	

1 DELFOS «T» Hermes	/	Olympic	
ou	similar	(Turístico)	

«C» Amália	ou	similar	(Primeira)
1 KALAMBACA «T» Orfeas	ou	similar	(Turístico)

«C» Amália	ou	similar	(Primeira)

Início	e	fim
Duração

atenas
7 dias

preços por pessoa us dólares
«t» «c»

Quarto duplo/triplo ................... 1.018 1.140
suplemento individual ............... 404 554
durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
por razões operacionais, o itinerário pode ser modificado sem 
variar o conteúdo das visitas.

datas de iníCio
SEGUNDAS	(Abril	-	Outubro	2015)

QUINTAS	(04	de	Julho	a	26	de	Setembro	2015)

país poR país

Cidade de início e fim do circuito.

23

noites eXtRas eM atenas
Quarto  

duplo/triplo
supl.  

individual
Quarto	Duplo/Triplo	................ 62 73
Quarto	Individual	..................... 90 135
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NOITES EXTRAS
Atenas Istambul

Quarto Duplo/Triplo ......................... 79 106
Quarto Individual .............................. 133 170
Suplemento traslados noturnos en Atenas (por pessoa)
Vuelos con llegadas entre
22:00 e 05:00; vuelos con
salidas entre 01:00 e 08:00 ................ 30

1º Dia (Sexta): ISTAMBUL
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. 
Alojamento. 

2º Dia (Sábado): ISTAMBUL – TROIA – CANAKKALE
Café da manhã e saída de ônibus para Canakkale, 
situada na margem Asiática do estreito de Darda-
nelos. Continuação para Troia, famosa cidade da 
antiguidade que evoca outro nome poético: a Ilíada 
de Homero. Visita ao cavalo de Troia, que serviu de 
esconderijo para os guerreiros. Jantar e alojamento.

3º Dia (Domingo): CANAKKALE – PÉRGAMO – 
ESMIRNA – KUSADASI
Café da manhã e saída para a antiga cidade de Pér-
gamo, um dos centros culturais, comerciais e médi-
cos do passado. Visita ao famoso Asclepeion, edifício 
consagrado ao Deus da Medicina. Continuação da 
viagem para Esmirna, visita panorâmica e continua-
ção para Kusadasi. Jantar e alojamento.

4º Dia (Segunda): KUSADASI – ÉFESO – ISTAMBUL
Café da manhã e saída para Éfeso, a cidade antiga 
mais bem preservada da Ásia Menor, que, durante os 
séculos I e II, com uma população de 250.000 habitan-
tes, monopolizou a riqueza do Oriente Médio. Visita 
ao Templo de Adriano, às Casas de Banho Romanas, 
ao Teatro, à Biblioteca, entre outros. Visita à Casa 
da Virgem Maria, suposta última morada da mãe de 
Jesus. Visita a um outlet especializado em couro, 
onde poderemos admirar e comprar artigos desse 
material, famoso na região. Traslado ao aeroporto de 
Esmirna (Izmir) para embarcar no voo com destino 
a Istambul (voo não incluso). Chegada e traslado ao 
hotel. Alojamento.

5º Dia (Terça): ISTAMBUL
Café da manhã. Na parte da manhã visitaremos o 
bazar egípcio (bazar das especiarias), do século XVII, 
construído depois da conquista do Egito, onde conhe-
ceremos suas lojas típicas. A seguir, faremos um cru-
zeiro e poderemos contemplar as duas margens do 
Bósforo, a parte asiática e a parte europeia; e admirar 
a fabulosa vista panorâmica das cidades e palácios. 
Visita a um ateliê de artigos de couro. A visita termi-
nará na parte antiga da cidade. Alojamento.

6º Dia (Quarta): ISTAMBUL
Café da manhã e traslado ao aeroporto. FIM DA 
VIAGEM

turquia de ouro grécia e turquia de ouro

* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
e Itinerário incerso:  

3, 17 e 31 Jul. 14 e 21 Ago. 
4 e 18 Set.

ATENAS

cANAkkAlE cANAkkAlE

kuSAdASI kuSAdASI

ISTAmbul ISTAmbul

O PREÇO INcluI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  Alojamento com café da manhã e 2 jantares. 
•  Excursão a Delfos. 
•  Passseio de barco pelo Bósforo. 
•  Visita a Éfeso. 
•  Visita à Casa da Virgem Maria.
•  Visita a uma loja de artigos de couro.
•  Visitas: Troia (Cavalo de Troia), Pérgamo (Asclepeion), 

Esmirna (circuito panorâmico) e Istambul (Bazar das 
Especiarias).

•  Cruzeiro pelas ilhas gregas: Hydra, Aegina e Porus 
(almoço incluso).

HOTÉIS PREVISTOS
Noites cidade Hotel

4 ATENAS Titania ou similar (Primeira)

3 ISTAMBUL Kent ou similar (Primeira)

1 CANAKKALE Akol / Iris ou similar (Primeira)

1 KUSADASI/ 
ESMIRNA

Tatlises (Kusadasi) / Pine Mari-
na (Kusadasi) / Blanca (Esmir-
na) ou similar (Primeira)

dATAS dE INícIO
SEGUNDAS (Abril – Outubro 2015)

Início
Fim

Duração

ATENAS
ISTAMBUL

10 dias
Preços por pessoa us dólares

Saídas 06-27/04 e 06/07-24/08
Quarto duplo/Triplo ................................... 1.519
Suplemento Individual ........................ 658
Saídas 04/05-29/06 e 31/08-26/10
Quarto duplo/Triplo .............................. 1.563
Suplemento Individual ........................ 717
complemento Tarifa aérea
Esmirna - Istambul ............................ 181
durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Tarifas fixadas com base nas chegadas/saídas de/para o 
aeroporto de Atatürk (Istambul). consultar suplemento para 
traslado de/para outros aeroportos.
de acordo com a disponibilidade no voo interno (Esmirna- 
Istambul), o trecho do itinerário na Turquia poderá ser feito de 
maneira inversa sem variar o conteúdo das visitas.
Nos voos internos, o peso máximo de bagagens permitido por 
passageiro é de 15kg.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser modificado sem 
variar o conteúdo das visitas.

O PREÇO INcluI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  Alojamento com café da manhã e 2 jantares. 
•  Passeio de barco pelo Bósforo. 
•  Visita a Éfeso. 
•  Visita à Casa da Virgem Maria.
•  Visita a uma loja de artigos de couro.
•  Visitas: Troia (Cavalo de Troia), Pérgamo (Asclepeion), 

Esmirna (circuito panorâmico) e Istambul (Bazar das 
Especiarias).

Início e fim
Duração

ISTAMBUL
6 dias

Preços por pessoa us dólares

Quarto duplo/Triplo ..................... 800
Suplemento Individual ................. 293
Suplemento tarifa aérea Esmirna-
-Istambul ................................................... 181

O preço não inclui nenhum tipo de tarifa aérea.

Tarifas fixadas com base nas chegadas/saídas de/para o 
aeroporto de Atatürk (Istambul). consultar suplemento para 
traslado de/para outros aeroportos.

durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

de acordo com a disponibilidade no voo interno (Esmirna- 
Istambul), o itinerário poderá ser feito de maneira inversa sem 
variar o conteúdo das visitas.

Nos voos internos, o peso máximo de bagagens permitido por 
passageiro é de 15kg.

Por razões operacionais, o itinerário pode ser modificado sem 
variar o conteúdo das visitas.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites cidade Hotel

3 ISTAMBUL Kent ou similar (Primeira)

1 CANAKKALE Akol / Kolin ou similar (Primeira)

1 KUSADASI / 
ESMIRNA

Tatlises (Kusadasi) /Pine 
Marina (Kusadasi) / Charisma 
(Esmirna) ou similar (Primeira)

dATAS dE INícIO
SEXTAS (Abril – Outubro 2015)

PAíS POR PAíSPAíS POR PAíS

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito. Cidade de início e fim do circuito.

22 22

NOITES EXTRAS Em ATENAS
Quarto  

duplo/triplo
Supl.  

Individual
Noite adicional ........................ 101 174

NOITES EXTRAS
Quarto 

Duplo/Triplo
Quarto 

Individual
Atenas  01-30/04 e 01/07-31/08 62 110
Atenas  01/05-30/06 e 01/09-31/10 73 135
Istambul 101 174
Suplemento traslados noturnos em Atenas (por pessoa)
voos com chegada entre 22:00 e 05:00
voos com saída entre 01:00 e 08:00 30
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1º Dia (Segunda): ATENAS 
Chegada ao aeroporto de Atenas. Recepção e traslado 
ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Terça): ATENAS
Café da manhã. Pela manhã, visita à cidade durante 
a qual teremos a oportunidade de conhecer o Arco de 
Adriano, a Igreja de São Paulo, a Biblioteca Nacional, 
Propileus, o famoso Partenon, Erection, Parlamento e a 
Acrópole. Resto do dia livre com possibilidade de parti-
cipar de alguma excursão opcional. Não deixe de visitar 
o bairro de Plaka e a Praça Kolonaki, com seus típicos 
restaurantes, bares e lojas. Aproveite para degustar suas 
famosas especialidades: Moussaka, Souvlaki e o vinho 
Retsina. Também aconselhamos uma visita ao porto 
pesqueiro, onde você pode saborear uma ótima maris-
cada a preços bem convidativos. Alojamento.
3º Dia (Quarta): ATENAS
Café da manhã. Hoje nos dirigiremos em direção ao 
centro do mundo pela estrada nacional, passando pelos 
arredores de Tebas, Levadia e entrando em Arachova, 
chegamos a Delfos, onde poderemos visitar o sítio 
arqueológico com o famoso templo dedicado ao deus 
Apolo, onde a pitonisa fazia suas predições e o museu 
local, com a sala mais importante onde encontraremos 
a famosa estátua do Auriga de Bronze. Finalizadas nos-
sas visitas, um bom almoço na cidadezinha de Zemeno. 
Alojamento.
4º Dia (Quinta): ATENAS
Café da manhã. Durante este dia faremos um cruzeiro 
pelas ilhas do mar Egeu, com almoço incluso, visitando 
Hydra, Aegina e Porus. Alojamento.
5º Dia (Sexta): ATENAS – ISTAMBUL
Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarcar 
no voo com destino a Istambul (voo não incluso).Chegada 
ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.

6º Dia (Sábado): ISTAMBUL – TROIA – CANAKKALE
Café da manhã e saída de ônibus para Canakkale, 
situada na margem Asiática do estreito de Dardanelos. 
Continuação para Troia, famosa cidade da antiguidade 
que evoca outro nome poético: a Ilíada de Homero. Visita 
ao cavalo de Troia, que serviu de esconderijo para os 
guerreiros. Jantar e Alojamento.
7º Dia (Domingo): CANAKKALE – PÉRGAMO – 
ESMIRNA – KUSADASI
Café da manhã e saída para a antiga cidade de Pérgamo, 
um dos centros culturais, comerciais e médicos do pas-
sado. Visita ao famoso Asclepeion, edifício consagrado 
ao Deus da Medicina. Continuação da viagem para 
Esmirna, visita panorâmica e continuação para Kusada-
si. Jantar e alojamento.
8º Dia (Segunda): KUSADASI – ÉFESO – ISTAMBUL
Café da manhã e saída para Éfeso, a cidade antiga mais 
bem preservada da Ásia Menor, que, durante os séculos 
I e II, com uma população de 250.000 habitantes, mono-
polizou a riqueza do Oriente Médio. Visita ao Templo 
de Adriano, às Casas de Banho Romanas, ao Teatro, à 
Biblioteca, entre outros. Visita à Casa da Virgem Maria, 
suposta última morada da mãe de Jesus. Visita a um 
outlet especializado em couro, onde poderemos admirar 
e comprar artigos desse material, famoso na região. 
Traslado ao aeroporto de Esmirna (Izmir) para embarcar 
no voo com destino a Istambul (voo não incluso). Chega-
da e traslado ao hotel. Alojamento.
9º Dia (Terça): ISTAMBUL
Café da manhã. Na parte da manhã visitaremos o bazar 
egípcio (bazar das especiarias), do século XVII, constru-
ído depois da conquista do Egito, onde conheceremos 
suas lojas típicas. A seguir, faremos um cruzeiro e pode-
remos contemplar as duas margens do Bósforo, a parte 
asiática e a parte europeia; e admirar a fabulosa vista 
panorâmica das cidades e palácios. Visita a um ateliê de 
artigos de couro. A visita terminará na parte antiga da 
cidade. Alojamento.
10º Dia (Quarta): ISTAMBUL
Café da manhã e traslado ao aeroporto. FIM DA VIAGEM.

1º Dia (Sexta): ISTAMBUL
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. 
Alojamento. 
2º Dia (Sábado): ISTAMBUL – TROIA – CANAKKALE 
Café da manhã e saída de ônibus para Canakkale, 
situada na margem Asiática do estreito de Darda-
nelos. Continuação para Troia, famosa cidade da 
antiguidade que evoca outro nome poético: a Ilíada 
de Homero. Visita ao cavalo de Troia, que serviu de 
esconderijo para os guerreiros. Jantar e alojamento.
3º Dia (Domingo): CANAKKALE – PÉRGAMO – 
ESMIRNA – KUSADASI
Café da manhã e saída para a antiga cidade de Pérga-
mo, um dos centros culturais, comerciais e médicos 
do passado. Visita ao famoso Asclepeion, edifício con-
sagrado ao Deus da Medicina. Continuação da viagem 
para Esmirna, visita panorâmica e continuação para 
Kusadasi. Jantar e alojamento.
4º Dia (Segunda): KUSADASI–ÉFESO–PAMUKKALE
Café da manhã e saída para Éfeso, a cidade antiga 
mais bem preservada da Ásia Menor, que, durante os 
séculos I e II, com uma população de 250.000 habitan-
tes, monopolizou a riqueza do Oriente Médio. Visita 
ao Templo de Adriano, às Casas de Banho Romanas, 
ao Teatro, à Biblioteca, entre outros. Visita à Casa 
da Virgem Maria, suposta última morada da mãe de 
Jesus. Visita a um outlet especializado em couro, onde 
poderemos admirar e comprar artigos desse material, 
famoso na região. Continuação para Pamukkale para 
visitar a antiga Hierápolis e o Castelo de Algodão, uma 
maravilha natural com gigantescas cascatas brancas, 
estalactites e piscinas naturais formadas ao longo dos 
séculos pelo passo das águas ricas em sais e calcários 
procedentes de fontes termais. Jantar e alojamento.
5º Dia (Terça): PAMUKKALE – KONYA – CAPADÓCIA
Café da manhã. Saída para Konya para visitar o museu 
do antigo Mosteiro dos Dervixes Dançantes, fundado 
por Mevlana, no século XIII. Continuação para a antiga 
Capadócia, fascinante região de paisagens lunares 
formada ao longo dos séculos sobre a camada espes-
sa e viscosa de lavas expelidas pelos vulcões das 
redondezas. Jantar e alojamento.
6º Dia (Quarta): CAPADÓCIA
Café da manhã e excursão de dia completo na região 
da Capadócia, situada entre três cidades da Turquia: 
Nevsehir, Nigde e Kayseri. Visita ao vale de Göre-
me, incrível complexo Monástico Bizantino formado 
por igrejas talhadas na rocha com belos afrescos; a 
pequena vila troglodita de Uçhisar, fortaleza natural; 
Ortahisar; as “Chaminés de Fadas” de Urgup; a vila de 
oleiros de Avanos e, finalmente, a cidade subterrânea 
de Ozkonak, que possui depósitos de cereais, dormitó-
rios e um sistema de ventilação. Este lugar foi utiliza-
do como refúgio pelos cristãos da época. Visita a uma 
cooperativa para admirar o processo de fabricação 
dos famosos tapetes turcos. (Durante este dia você 
pode fazer, opcionalmente, um passeio de balão pela 
região da Capadócia. Consultar). Jantar e alojamento.
7º Dia (Quinta): CAPADÓCIA – ANCARA
Café da manhã e saída para Ancara, capital da Repú-
blica Turca, passando pelo Lago Salgado. Chegada a 
Ancara e à tarde, visita à cidade: museu das Antigas 
Civilizações da Anatólia e Mausoléu de Atatürk, funda-
dor da República. Jantar e alojamento. 
8º Dia (Sexta): ANCARA – ISTAMBUL
Café da manhã e saída para Istambul. Chegada e 
traslado ao hotel. Alojamento.
9º Dia (Sábado): ISTAMBUL
Café da manhã. Visita à cidade e seus lugares mais 
interessantes: Hipódromo, Mesquita Azul, Boulevard 
de Atatürk e Igreja de Santa Sofia. O passeio termina 
no famoso Grand Bazaar, com suas peculiares lojas e 
vendedores. Tarde livre. Alojamento.
10º Dia (Domingo): ISTAMBUL
Café da manhã e traslado ao aeroporto. FIM DA VIAGEM.

grécia e turquia de ouro turquia mágica
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PORTUGUÊS
e Itinerário incerso:  

3, 17 e 31 Jul. 14 e 21 Ago. 
4 e 18 Set.

O PREÇO INcluI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  Alojamento com café da manhã e 6 jantares. 
•  Visita a Éfeso.
•  Visita à Casa da Virgem Maria. 
•  Excursão a Capadócia.
•  Visita a uma loja de artigos de couro.
•  Visita a uma fábrica de tapetes. 
•  Visitas: Troia (Cavalo de Troia), Pérgamo (Asclepeion), 

Esmirna (circuito panorâmico), Pamukkale (Hierápolis 
e castelo de algodão), Konya (Mosteiro dos Dervixes), 
Ancara e Istambul.

Início e fim
Duração

ISTAMBUL
10 dias

Preços por pessoa us dólares

Quarto duplo/Triplo ................... 1.093
Suplemento Individual ............... 417

durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

Tarifas fixadas com base nas chegadas/saídas de/para o 
aeroporto de Atatürk (Istambul). consultar suplemento para 
traslado de/para outros aeroportos.

Por razões operacionais, o itinerário pode ser modificado sem 
variar o conteúdo das visitas.

HOTÉIS PREVISTOS
Noites cidade Hotel

3 ISTAMBUL Kent ou similar (Primeira)

1 CANAKKALE Akol / Kolin ou similar (Primeira)

1 KUSADASI / 
ESMIRNA

Tatlises (Kusadasi) /Pine Marina 
(Kusadasi) / Charisma (Esmir-
na) ou similar (Primeira)

1 PAMUKKALE Pam ou similar (Primeira)

2 CAPADÓCIA Dinler / Yunak ou similar (Primeira)

1 ANCARA Radisson Sas ou similar (Primeira)

dATAS dE INícIO
SEXTAS (Abril – Outubro 2015)

PAíS POR PAíS

Cidade de início e fim do circuito.

26

NOITES EXTRAS Em ISTAmbul
Quarto  

duplo/triplo
Supl.  

Individual
Noite adicional ........................ 101 174



174

E
U
R
O
P
A

A
LE

M
A

N
H

A
 -

 B
ÉL

G
IC

A

europa mágica · frankfurt e os países baixos

Euromast, de onde se descortinam vistas panorâmi-
cas magníficas de Roterdã e do Europort. Continua-
ção para Bruxelas. Tempo livre. Jantar e alojamento.

7º Dia (Sexta): BRUXELAS – BRUGES – GENT – 
BRUXELAS
Café da manhã. Visita panorâmica. A seguir, realiza-
remos um passeio por duas cidades espetaculares: 
Bruges, que desfrutará descobrindo o encanto de 
suas casas e canais, o Lago do Amor, o Beatério, 
a Praça Grote Markt, a Basílica do Sangue Sagrado 
do século XII e onde se guarda a relíquia do santo 
sangue de Jesus Cristo, etc. (Almoço Opção TI). Em 
seguida realizaremos uma parada em Gent, com 
lugares mágicos como o Castelo dos Condes de 
Flandres, a Catedral de Bavão obra-prima da arte 
gótica e lugar onde foi batizado Carlos V, no ano 
de 1550; a Torre do Belfort, a ponte de São Miguel 
com umas bonitas vistas dos edifícios construídos 
nos séculos XVI e XVII, etc. Se você desejar, poderá 
realizar uma visita com guia  (Opção TI) opcional em 
ambas cidades. Retorno a Bruxelas. (Jantar Opção 
TI) e alojamento.

8º Dia (Sábado): BRUXELAS – ANTUÉRPIA – 
MECHELEN – BRUXELAS
Café da manhã e saída para Antuérpia, um dos 
centros mundiais do diamante. Visita panorâmica 
e continuação para Mechelen, antiga capital dos 
Países Baixos na época dos Duques de Borgonha e 
hoje em dia a capital eclesiástica da Bélgica, além 
da cidade dos carrilhões e tapeçarias. Visita panorâ-
mica, destacando Praça Principal, a Prefeitura, onde 
veremos a estátua de Margarida de Áustria, regente 
dos Países Baixos e professora de Carlos V e seus 
irmãos quando da morte de Felipe I, conduzindo 
Flandres a um grande esplendor econômico graças 
aos tratados com a Inglaterra, pelos quais favorecia 
o comércio dos tecidos flamengos; a Catedral de 
São Romualdo, com sua torre que foi reconhecida 
Patrimônio do Mundo pela UNESCO. Retorno a Bru-
xelas (Almoço Opção TI) e tarde livre ou excursão 
opcional a Lovaina, em cuja universidade Erasmo de 
Rotterdam deu aulas. Veremos a Grote Markt com 
a Igreja de São Pedro e a Prefeitura do século XV e 
outros edifícios como o Salão dos Tecidos, o Colégio 
Van Dale, a Igreja de São Miguel e o Grande Beatério. 
Retorno a Bruxelas. Alojamento.

9º Dia (Domingo): BRUXELAS
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA 
VIAGEM.

1º Dia (Sábado): AMÉRICA – FRANKFURT
Saída da cidade de origem para embarcar no voo 
para a Europa.

2º Dia (Domingo): FRANKFURT
Chegada a Frankfurt e traslado ao hotel. Tempo livre. 
Alojamento.

3º Dia (Segunda): FRANKFURT – COLÔNIA – 
AMSTERDÃ
Café da manhã e saída para o Vale baixo do Mosela 
(em alemão Mosel), onde teremos a oportunidade 
de conhecer um dos castelos mais famosos da 
Alemanha, o Burg Eltz. Durante nossa visita 
conheceremos duas das três partes do castelo, já 
que a terceira continua sendo a residência ancestral 
da família Eltz. Continuação para Colônia. Tempo 
livre para conhecer o centro histórico desta cidade, 
onde destaca sua maravilhosa catedral. Continuação 
para Amsterdã. Tempo livre ou possibilidade de 
realizar um passeio opcional de lancha, descobrindo 
Amsterdã ao longo de seus canais. Jantar e 
alojamento.

4º Dia (Terça): AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica. Também visita-
remos uma fábrica de lapidação de diamantes, onde 
assistiremos a uma demonstração de moldagem de 
diamantes e veremos uma exposição dos diferentes 
tipos de pedras preciosas. (Almoço Opção TI). Tarde 
livre para descobrir outros aspectos da cidade ou 
visitar algum de seus museus. (Jantar Opção TI). 
Alojamento.

5º Dia (Quarta): AMSTERDÃ
Café da manhã. (Jantar Opção TI) e alojamento.

6º Dia (Quinta): AMSTERDÃ – HAIA – DELFT – 
ROTERDÃ – BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Haia, a cidade dos 
palácios e avenidas, das embaixadas e ministérios, 
sede do governo dos Países Baixos, do Tribunal 
Internacional e residência da família real holandesa. 
Continuação para Delft, linda cidade conhecida por 
sua bela porcelana azul e suas ruas cheias de flores 
e de encanto. Tempo livre e continuação para Roter-
dã. Tempo livre para conhecer o coração econômico 
e industrial da Holanda e que conta com um dos 
maiores portos do mundo (100 km de cais). Se dese-
jar, poderá fazer uma visita panorâmica (Opção TI) 
com guia local nestas cidades, incluindo a subida a 
um dos símbolos mais representativos da Holanda, o 

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 FRANKFURT Holiday Inn Conference Süd 
ou similar (Primeira)

3 AMSTERDÃ
Novotel Amsterdam City / 
Westcord Amsterdam Art ou 
similar (Primeira)

3 BRUXELAS Thon Brussels City / Cascade 
Louise ou similar (Primeira)

Início
Fim

Duração

FRANKFURT
BRUXELAS

9 dias
Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Quarto Duplo ..................................... 1.235
Suplemento quarto individual ........... 460
Suplemento OPÇÃO TUDO INCLUSO ..... 300

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet (na maioria dos 

hotéis).
•  2 refeições.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Amsterdã, Bruxelas, 

Antuérpia, Mechelen.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Sábados

Mai 9 16 23 30 Ago 1 8 15 22 29
Jun 6 13 20 27 Set 5 12 19 26
Jul 4 11 18 25 Out 3

25$

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

FRANkFURT

BRUXELAS

AMSTERDÃ
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água e a ilha das inovações. Continuação para Roter-
dã. Jantar e alojamento.

6º Dia (Sexta): ROTERDÃ – PROJETO DELTA – 
MIDDELBURG – ANTUÉRPIA – BRUGES
Café da manhã. Saída para as Ilhas da Zelândia, 
onde conheceremos o Projeto Delta, impressionante 
obra de engenharia considerada uma das melhores 
e maiores barreiras contra enchentes e tempestades 
do mundo. Parada em Middelburg. Tempo livre. Con-
tinuação para Antuérpia, um dos centros mundiais 
do diamante. Almoço. Visita panorâmica. Tempo 
livre. Jantar e alojamento.

7º Dia (Sábado): BRUGES – GENT – BRUXELAS
Café da manhã. Manhã livre para continuar conhe-
cendo esta bonita cidade. Almoço. Em seguida rea-
lizaremos uma parada em Gent. Tempo livre para 
conhecer seus lugares mágicos. Chegada a BRUXE-
LAS. Tempo livre. Jantar e alojamento.

8º Dia (Domingo): BRUXELAS (OPCIONAL PARA 
MECHELEN E LOVAINA)
Café da manhã. Visita panorâmica. Tempo livre ou, 
se desejar, faça uma excursão opcional com guia em 
duas cidades importantes da história e cultura fla-
mengas: Mechelen, antiga capital dos Países Baixos 
na época dos Duques de Borgonha e hoje em dia a 
capital eclesiástica da Bélgica. A seguir nos dirigire-
mos a Lovaina onde, em sua universidade, Erasmo 
de Rotterdam foi professor. Retorno a BRUXELAS. 
Jantar e alojamento.

9º Dia (Segunda): BRUXELAS
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA 
VIAGEM.
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1º Dia (Domingo): AMÉRICA – AMSTERDÃ
Saída da cidade de origem para embarcar em voo 
para a Europa.

2º Dia (Segunda): AMSTERDÃ
Chegada à capital dos Países Baixos e traslado ao 
hotel. Tempo livre. Possibilidade de realizar um 
passeio opcional de lancha ao longo de seus canais. 
Jantar e alojamento.

3º Dia (Terça): AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda, 
Rokin, o mercado flutuante das flores, a Praça Dam, 
a Igreja de São Nicolau, o bairro judeu do século XVII, 
etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação 
de diamantes. Almoço. Tarde livre. Alojamento.

4º Dia (Quarta): AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Alojamento.

5º Dia (Quinta): AMSTERDÃ – DELFT – HAIA – 
ROTERDÃ 
Café da manhã. Saída para Haia, a cidade dos palá-
cios e avenidas, das embaixadas e ministérios, sede 
do governo dos Países Baixos, da Academia de Direi-
to Internacional, da Corte Internacional de Justiça e 
residência da família real holandesa. Tempo livre e 
continuação para Delft, linda cidade conhecida por 
sua bela porcelana azul e suas ruas cheias de flores 
e de encanto. Se desejar, faça uma visita panorâ-
mica opcional com guia local a estas duas cidades, 
incluindo a entrada no Parque de Miniaturas de 
Madurodam, o lugar perfeito para descobrir por que 
a Holanda é um país tão especial através de suas 
três áreas temáticas: o centro histórico, o mundo da 

Início
Fim

Duração

AMSTERDÃ
BRUXELAS

9 dias
Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Quarto Duplo ..................................... 1.445
Suplemento quarto individual ........... 460

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet (na maioria dos 

hotéis).
•  2 refeições.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Amsterdã, Bruxelas, 

Antuérpia.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Domingos

Jun 21 28 Ago 2 9 16 23 30
Jul 5 12 19 26 Set 6 13 20 27

25$

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

4 AMSTERDÃ
Novotel Amsterdam City 
/ Artemis ou similar (Pri-
meira)

1 ROTERDÃ
Holiday Inn Express / 
Hampshire Savoy ou similar 
(Primeira)

1 BRUGES Ibis Brugge Centrum 
ou similar (Primeira)

2 BRUXELAS Cascade Louise / Thon City 
ou similar (Primeira)

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

ROTERDÃBRUGES

BRUXELAS

AMSTERDÃ



174

E
U
R
O
P
A

R
EI

N
O

 U
N

ID
O

toda a escócia

das rotas mais impressionantes até a costa, divi-
sando montanhas, tranquilos lochs (lagos) e praias 
secretas. Ao longo de Loch Maree, via Gairloch, 
chegada aos Inverewe Gardens, jardins subtropicais 
na mesma latitude que São Petersburgo, sob a 
cálida influência da corrente do Golfo. Continuação 
para The Falls of Measach, com breve parada para 
ver a cascata. Seguiremos ao Lago Ness para rea-
lizar um passeio de barco até as ruínas do Castelo 
Urquhart. Retorno ao hotel nas Terras Altas. Jantar 
e alojamento.

7º Dia (Sábado): TERRAS ALTAS – ILHA DE SKYE – 
FORT WILLIAM
Café da manhã escocês. Continuaremos nossa via-
gem pelas Highlands ou Terras Altas, através de 
paisagens de cascatas, lagos e bosques, até o Cas-
telo de Eilean Donan, um dos mais emblemáticos 
da Escócia, onde faremos uma parada. Continuação 
para a Ilha de Skye, pela qual realizaremos um 
percurso no qual conheceremos os “Kilt Rocks”, 
impressionantes penhascos que despencam sobre o 
mar, para chegar finalmente a Armadale, no sul da 
ilha, onde embarcaremos num ferry que nos condu-
zirá a Mallaig para seguir, uma vez em terra firme, a 
Fort William, às margens do Loch Linnhe e próximo a 
Ben Nevis, o ponto mais elevado das Ilhas Britânicas. 
Jantar e alojamento.

8º Dia (Domingo): FORT WILLIAM – GLASGOW
Café da manhã escocês. Saída através da zona mon-
tanhosa dos Trossachs até Stirling, onde visitaremos 
seu castelo, um dos mais importantes da Escócia. 
Almoço. Continuação para Glasgow e tempo livre. 
Jantar e alojamento.

9º Dia (Segunda): GLASGOW
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA 
VIAGEM. 

1º Dia (Domingo): AMÉRICA – GLASGOW
Embarque na cidade de origem no vôo com destino 
a Europa.

2º Dia (Segunda): GLASGOW
Chegada a Glasgow e traslado ao hotel. Tempo livre. 
Jantar e alojamento.

3º Dia (Terça): GLASGOW – EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica. Tarde 
livre. Excursão opcional a New Lanark, declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, um anti-
go centro têxtil considerado o berço da Revolução 
Industrial. Continuação a Edimburgo, capital da 
Escócia. Tempo livre. Jantar e alojamento.

4º Dia (Quarta): EDIMBURGO
Café da manhã escocês e visita panorâmica. Almoço. 
Resto do dia livre que você pode aproveitar para fazer 
uma visita opcional ao interior do Castelo e do Palácio 
de Holyrood, residência real e à tarde, se desejar, fazer 
a visita opcional Edimburgo Inédita: Dean Village, Fet-
tes College e Porto de Leith, tomando um drink em um 
dos seus pubs de ambiente marinheiro. Alojamento.

5º Dia (Quinta): EDIMBURGO – TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída para as Terras Altas, 
parando no caminho em uma famosa destilaria de 
whisky escocês. Visita às suas instalações e degus-
tação. Continuação para Inverness. Almoço e tempo 
livre para passear pela cidade e contemplar o atra-
tivo complexo arquitetônico a partir da colina do 
Castelo. Excursão opcional ao Castelo de Cawdor, 
passando por Culloden, lugar da última batalha 
entre ingleses e escoceses. Jantar e alojamento.

6º Dia (Sexta): TERRAS ALTAS (INVERNESS)
Café da manhã escocês. Excursão pela região das 
Terras Altas. Percorreremos o Wester Ross, uma 

Cidade de início/fim do circuito.

Início
Fim

Duração

GLASGOW
GLASGOW

9 dias
Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Quarto Duplo ..................................... 1.800
Suplemento quarto individual ........... 525

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet (na maioria dos 

hotéis).
•  9 refeições.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Glasgow, Edimburgo, 

Castelo de Stirling com entradas.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Domingos

Mai 17 24 31 Ago 2 9 16 23 30
Jun 7 14 21 28 Set 6 13 20 27
Jul 5 12 19 26 Out 4

GLASGOw

EDIMBURGO

INVERNESS

FORT wILLIAM

25$

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 GLASGOW
Ibis Glasgow City Centre / 
Millenium ou similar (Turís-
tico / Turíst. Superior)

2 EDIMBURGO
Premier Inn City Haymarket 
/ Jurys Inn Edinburgh ou 
similar (Turístico Superior)

2 TERRAS 
ALTAS

MacDonald Aviemore Resort 
/ Ben Wyvis ou similar
(Turístico / Turíst. Superior)

1 FORT 
WILLIAM

Best Western Imperial / 
Ballachulish ou similar 
(Turístico / Turíst. Superior)
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e a língua gaélicas, e um dos lugares preferi-
dos da maioria dos irlandeses, contornando o 
Lago de Inagh e visitando a Abadia de Kylemore. 
Seguiremos para o fiorde de Killary, onde fare-
mos um passeio de barco. Almoço no caminho. 
Continuação para Ulster (Irlanda do Norte), onde, 
depois de cruzar a fronteira, chegaremos a um de 
seus locais mais emblemáticos, Londonderry, uma 
cidade amuralhada que desde a sua fundação, em 
1613, tem sido palco de grande rivalidade entre 
seus habitantes por questões religiosas e por inte-
resses políticos. Tempo livre para conhecer esta 
cidade, testemunha viva da história dos séculos XX 
e XXI. Jantar e alojamento.

7º Dia (Quinta): LONDONDERRY – BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída para a Calçada 
do Gigante (Giant’s Causeway), um dos maiores 
atrativos da Irlanda, 40.000 enormes blocos de 
basalto que, ao esfriar-se rapidamente, há 60 
milhões de anos, pelo contato com a água do mar, 
adquiriram formas fantásticas como a cadeira dos 
desejos, o órgão, a bota, a chaminé e a porta do 
gigante. Continuação para Larne e Belfast, em 
cujos estaleiros foi construído o Titanic. Chegada 
e visita panorâmica a esta capital, para conhecer 
seu centro histórico, que se destaca pela torre do 
Relógio, e os bairros católicos e protestantes, etc. 
Jantar e alojamento.

8º Dia (Sexta): BELFAST – DUBLIN
Café da manhã irlandês. Manhã livre ou visita 
opcional ao fascinante museu “Titanic Experience”, 
inaugurado em março de 2012. Saída para Dublin. 
Almoço e tempo livre ou excursão opcional à famo-
sa Cervejaria Guinness, onde se produz uma cer-
veja  escura do tipo stout, elaborada pela primeira 
vez por seu fundador, Arthur Guinness, em 1759. 
Alojamento.

9º Dia (Sábado): DUBLIN
Café da manhã irlandês. Traslado ao aeroporto. FIM 
DA VIAGEM. 
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1º Dia (Sexta): AMÉRICA – DUBLIN
Embarque na cidade de origem no vôo com destino 
a Europa. 

2º Dia (Sábado): DUBLIN
Chegada a Dublin e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Jantar e alojamento.

3º Dia (Domingo): DUBLIN – CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica. Tempo 
livre ou visita opcional Dublin Histórica, visitando a 
Trinity College, irmanada com Oxford e Cambridge, 
uma das seis universidades inglesas mais antigas do 
mundo. Depois do almoço, saída via Limerick para 
Tralee, fundada no século XII pelos anglonormandos. 
Tempo livre para admirar seus monumentos histó-
ricos e, em seguida, continuação até nosso hotel no 
Condado de Kerry. Jantar e alojamento.

4º Dia (Segunda): CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia completo 
pela Península de Dingle, onde natureza selvagem 
se une com mais de 2000 jazidas arqueológicas, 
e para Killarney, centro turístico mais visitado da 
Irlanda, que serviu de inspiração a poetas e escri-
tores. A seguir percorreremos o Parque Nacional de 
Killarney, onde daremos um passeio em uma típica 
carruagem até Muckross House, com tempo livre 
para visitá-la e passear por seus jardins. Retorno ao 
hotel. Visita opcional ao Teatro Nacional de Tradições 
de Tralee. Jantar e alojamento no Condado de Kerry.

5º Dia (Terça): CONDADO DE KERRY – GALWAY
Café da manhã irlandês. Saída por Adare, com casas 
de telhados de palha e sua Abadia medieval, a Bun-
ratty. Entrada ao Castelo do século XV. Continuação 
para Moher, com penhascos de 200m de altura ao 
longo de 8km. A partir da Torre O’Brien teremos a 
mais bela vista da costa. Continuação para Galway 
pela Região de Burren. Jantar e alojamento.

6º Dia (Quarta): GALWAY – LONDONDERRY
Café da manhã irlandês. Saída para o Parque 
Nacional de Connemara, onde perduram a cultura 

Início
Fim

Duração

DUBLIN
DUBLIN
9 dias

Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Quarto Duplo ..................................... 1.600
Suplemento quarto individual ........... 525

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet (na maioria dos 

hotéis).
•  9 refeições.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita com guia local em Dublin, Belfast.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

25$

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Sexta

Mai 15 22 29 Ago 7 14 21 28
Jun 5 12 19 26 Set 4 11 18 25
Jul 3 10 17 24 31

Cidade de início/fim do circuito.

DUBLINGALwAy

BELFAST
LONDONDERRy

CONDADO 
DE kERRy

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 DUBLIN
Belvedere / Maldron 
Cardiff Lane ou similar 
(Turíst. Superior/Primeira)

2 C. KERRY
Carlton Tralee / Brandon / 
Gleneagle ou similar 
(Turíst. Superior/Primeira)

1 GALWAY
The Connacht / Connemara 
Coast ou similar (Turístico 
Superior/Primeira)

1 LONDONDERRY City / Tower ou similar 
(Primeira)

1 BELFAST

Ramada Encore City Centre 
/ Holiday Inn Belfast ou 
similar (Turístico Superior/
Primeira)
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estrutura de estilo medieval a 1116 metros de altitu-
de, dominando a paisagem. Almoço no caminho. A 
seguir, passaremos o dia visitando os mosteiros mais 
famosos de Bucovina, ao norte do Estado da Moldávia. 
Visitaremos o mosteiro de Sucevita, sólida cidade de 
pedra. Continuação para o hotel da Região de Bucovi-
na (região dos mosteiros). Jantar e alojamento.

6º Dia (Sexta): BUCOVINA – MOSTEIROS DE 
VORONET E NEAMT – CÁRPATOS – LAGO VERMELHO 
– BRASOV
Café da manhã. Saída para o Mosteiro de Neamt, o 
maior dos mosteiros fundados por Estêvão, o Grande. 
Almoço no caminho. Continuação para Brasov, rea-
lizando um percurso paisagístico muito interessante 
através dos bosques, lagos e balneários, ao longo do 
impressionante desfiladeiro do rio Bicaz. Parada na 
estação do Lago Vermelho. Chegada a Brasov. Jantar 
e alojamento.

7º Dia (Sábado): BRASOV – BRAN – BRASOV
Café da manhã. Visita panorâmica: “La Piata Sfatului”, 
a Igreja Negra, a Torre das Trombetas, as fortifica-
ções, a cidadela, o Bairro do Schei, a Igreja de São 
Nicolau, etc. Saída para o Castelo de Bran, com almo-
ço no caminho. Este castelo foi construído no século 
XIV para frear as invasões turcas, ligado à lenda de 
Drácula e residência de verão da família real romena a 
partir de 1920. Retorno a Brasov. Jantar e alojamento.

8º Dia (Domingo): BRASOV – SINAIA – BUCARESTE
Café da manhã. Saída para Sinaia e visita ao Castelo/
Palácio de Peles da família Hohenzollern Sigmaringen 
(século XIX). Continuação para Bucareste e visita à 
cidade. Alojamento.

9º Dia (Segunda): BUCARESTE
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA VIA-
GEM. 

1º Dia (Domingo): AMÉRICA – BUCARESTE
Embarque na cidade de origem no vôo com destino 
a Europa.

2º Dia (Segunda): BUCARESTE
Chegada a Bucareste e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Jantar e alojamento.

3º Dia (Terça): BUCARESTE – SIBIU
Café da manhã. Saída para o centro da Romênia, 
atravessando o distrito de Valcea, região de lagos, 
bosques e balneários, onde, segundo a tradição, se 
encontrava o acampamento do Imperador Trajano na 
sua última guerra contra os Dácios. Almoço no cami-
nho. Parada em Cozia para visitar o mosteiro e conti-
nuação para Sibiu, de ambiente medieval e moderno 
ao mesmo tempo. Jantar e alojamento.

4º Dia (Quarta): SIBIU – SIGHISOARA – BISTRITA: 
ROTA DO CONDE DRÁCULA
Café da manhã. Passeio pelo centro da cidade para 
conhecer seu centro monumental. Saída para Sighi-
soara, nos Cárpatos Transilvânios e tempo livre para 
conhecer a cidadezinha medieval que é Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO, o “Castrum Sex”, de ori-
gem romena ocupada pelos saxões no século XII, em 
uma mistura de estilos e influências. Almoço. Conti-
nuação para Bistrita, conhecida através do romance 
de Bram Stocker, Drácula, onde o protagonista chega 
a esta cidade e se aloja no hotel “A Coroa de Ouro”. 
Jantar e alojamento.

5º Dia (Quinta): BISTRIT A – PASSO DO BORGO 
– MOSTEIRO DE MOLDOVITA – MOSTEIRO DE 
SUCEVITA – BUCOVINA (REGIÃO DOS MOSTEIROS)
Café da manhã. Saída para o Passo do Borgo, nas 
montanhas Bargau, um dos lugares mais represen-
tativos da Transilvânia. Parada no Hotel Drácula, uma 

Cidade de início/fim do circuito.

Início
Fim

Duração

BUCARESTE
BUCARESTE

9 dias
Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Quarto Duplo ..................................... 1.100
Suplemento quarto individual ........... 460

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet (na maioria dos 

hotéis).
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita panorâmica com guia local em Sibiu, Mosteiro 

de Cozia, Cidadela medieval de Sighisoara, Mosteiro 
de Neamnt, Mosteiros de Bucovina, Panorâmica em 
Brasov, Excursão a Bran e Castelo de Drácula com 
entrada, Sinaia, Castelo de Peles com entradas, 
Panorâmica em Bucareste.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Domingos

Jun 21 28 Ago 2 9 16 23 30
Jul 5 12 19 26 Set 6 13 20

BUCARESTE

SIBIU
BRASOV

BUCOVINA

BISTRITA

25$

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

3 BUCARESTE NH Bucareste / Times ou 
similar (Primeira)

1 SIBIU Forum / Ramada ou similar 
(Primeira)

1 BISTRITA Couroana de Aur / Diana ou 
similar (Turístico Sup.)

1 R. BUCOVINA Sonnerhof / Imperium ou 
similar (Primeira)

2 BRASOV Cubix / Capitol ou similar 
(Turístico)
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suas paisagens, é um destino turístico desde o sécu-
lo XIX. Tempo livre ou, se desejar, faça uma excursão 
opcional a bordo do Trem de Flam, magnífica obra da 
engenharia com um audaz traçado ferroviário, atra-
vessando os túneis que compõem o percurso. Admi-
re os cenários espetaculares, com rios, montanhas 
e cascatas e sinta toda a grandeza das paisagens da 
Noruega. Jantar e alojamento.

8º Dia (Sexta): VALE DE VOSS – BERGEN
Café da manhã. Saída para Bergen, capital da Norue-
ga até 1830, e hoje, segunda cidade noruega. Chega-
da e restante do dia livre. (Almoço Opção TI). Visita 
panorâmica (Opção TI) para conhecer, entre outros 
lugares, o velho Porto de Bryggen, o antigo bairro 
dos comerciantes da Liga Hanseática e suas cons-
truções de madeira. Subiremos a colina de Floyfjel-
let de teleférico, para apreciar um surpreendente 
panorama da cidade e de seu fiorde, etc. Alojamento.

9º Dia (Sábado): BERGEN 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA 
VIAGEM. 
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1º Dia (Sexta): AMÉRICA – ESTOCOLMO
Embarque na cidade de origem no vôo com destino 
a Europa.

2º Dia (Sábado): ESTOCOLMO
Chegada a Estocolmo e traslado ao hotel. Restante 
do dia livre. Alojamento.

3º Dia (Domingo): ESTOCOLMO
Café da manhã. Visita panorâmica de ônibus pas-
sando pelos pontos mais importantes da cidade e 
um passeio a pé pela Gamla Stan ou Cidade Velha. 
Restante do dia livre. (Almoço Opção TI). Se desejar, 
faça uma visita opcional ao Museu Vasa e ao interior 
da Prefeitura, onde se celebra o banquete e o baile 
de gala posterior à entrega do Prêmio Nobel. (Jantar 
Opção TI). Alojamento.

4º Dia (Segunda): ESTOCOLMO – OSLO
Café da manhã. Saída para a cidade industrial 
Karlstad, situada ao norte do maior dos lagos sue-
cos, o Väneren, com tempo livre para conhecê-la. 
Continuação para Oslo. Tempo livre para começar 
a conhecer a capital da Noruega. (Jantar Opção TI). 
Alojamento.

5º Dia (Terça): OSLO
Café da manhã. Visita panorâmica: o Parque Frogner 
e as esculturas de Vigeland, a animada rua Karl-
-Johäns, a Prefeitura, o Castelo de Akershus, o 
Palácio Real, o Parlamento. Subiremos a colina do 
Holmekollen e também conheceremos o interior da 
Prefeitura, onde está a sala na qual são realizadas as 
celebrações do Prêmio Nobel da Paz. (Almoço Opção 
TI). Tarde livre ou excursão opcional à Península de 
Bygdoy, para visitar o Museu Viking de Oslo, o Museu 
do Barco Polar Fram, no qual fizeram suas expe-
dições Admudsen, Nansen e Sverdrup, e o Museu 
Nórdico de Arte Popular ao ar livre. (Jantar Opção 
TI). Alojamento.

6º Dia (Quarta): OSLO – REGIÃO DOS FIORDES
Café da manhã. Saída para a Região dos Fiordes. 
Faremos uma breve parada fotográfica em Lom ou 
Borgund, onde se encontram as igrejas de madeira 
vikings mais características do país. (Almoço Opção 
TI). Continuação pela Região dos Fiordes até nosso 
hotel. Dependendo das condições meteorológicas, 
faremos uma excursão opcional de helicóptero, 
sobrevoando esta zona de fiordes e vales. Jantar e 
alojamento.

7º Dia (Quinta): REGIÃO DOS FIORDES – VALE DE 
VOSS
Café da manhã. Excursão à Geleira de Nigards ou 
a de Briksdal, localizadas no Parque Nacional de 
Jostedalsbreen. Recomendamos calçado apropriado, 
já que realizaremos uma emocionante caminhada, 
durante a qual desfrutaremos da natureza em meio 
a paisagens inesquecíveis, até chegar à geleira. Na 
hora indicada, saída para realizar um passeio de 
barco pelo Sognefjord, conhecido como o Fiorde dos 
Sonhos. Desembarque em Gudvangen. Continuação 
para o Vale de Voss, que, em virtude da beleza de 

Início
Fim

Duração

ESTOCOLMO
BERGEN

9 dias
Preços por pessoa quarto duplo Us dólares

Quarto Duplo ..................................... 1.580
Suplemento quarto individual ........... 475
Suplemento OPÇÃO TUDO INCLUSO ..... 360

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã buffet (na maioria dos 

hotéis).
•  2 refeições.
•  Guia acompanhante durante toda a viagem.
•  Visita Panorâmica com guia local em Estocolmo, 

Oslo, Prefeitura de Oslo com entradas, Passeio de 
barco ao longo do Sognefjord.

OPÇÃO TUDO INCLUSO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO INCLUSO.
Adicionamos as refeições e as visitas base do itinerário àquelas 
indicadas como (Opção TI). Nesta versão o programa oferece um 
total de 9 refeições e as seguintes visitas: 
*  Visita panorâmica em Bergen com subida em teleférico a 

Floytjellet.

O PREÇO NÃO INCLUI TARIFAS AÉREAS

25$

DATAS DE SAÍDA DA AMÉRICA
Sexta

Mai 29 Ago 7 14 21 28
Jun 5 12 19 26 Set 4
Jul 3 10 17 24 31

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

ESTOCOLMO

OSLO

BERGEN

HOTÉIS PREVISTOS
Noites Cidade Hotel

2 ESTOCOLMO Quality Globe / Park Inn  
ou similar (Primeira)

2 OSLO Rica Oslo ou similar  
(Primeira)

1 REGIÃO DOS 
FIORDES

Skjolden / Eikum / Loenfjord 
ou similar (Turístico Sup. / 
Primeira)

1 VALE 
DE VOSS

Myrkdalen / Oppheim ou 
similar (Turístico Sup. / 
Primeira)

1 BERGEN Rica Bergen / Bergen Hol-
berg ou similar (Primeira)



Circuito Duração Início Fim Dia Início Página

Jerusalém Sonhada 5 dias Jerusalém Jerusalém Quartas 180

Israel Dourado 6 dias Tel Aviv Jerusalém Terças 181

Raízes da Jordânia 7 dias Amã Amã Domingos 182

Raízes da Jordânia - Aqaba 9 dias Amã Amã Domingos 182

Raízes da Jordânia - Mar Morto 9 dias Amã Amã Domingos 182

Jerusalém e Petra Sonhada 8 dias Jerusalém Amã Quartas 183

Terra Santa 8 dias Tel Aviv Jerusalém Seg/Dom 184

Terra Santa 8 dias Jerusalém Tel Aviv Qua/Qui 185

Jerusalém-Cairo-Luxor 9 dias Jerusalém Cairo Quartas 186

Cairo-Luxor-Assuã 7 dias Cairo Cairo Diárias 187

Egito Clássico 8 dias Cairo Cairo Seg/Qui/Sex/
Dom 188

Egito Clássico - Santa Catarina 10 dias Cairo Cairo Seg/Qui/Sex/
Dom 188

Egito Arqueológico 12 dias Cairo Cairo Ter/Qua/Qui/
Sáb/Dom 189

Rotas do Oriente 13 dias Istambul Cairo Sábados 190

Jordânia e Egito 13 dias Amã Cairo Domingos 191

Sonhos do Oriente 12 dias Tel Aviv Cairo Terças 192

Egito e Terra Santa 15 dias Cairo Jerusalém Dom/Seg 193

Guia falando português em saídas indicadas.
Consultem nossos itinerários e saídas que oferecem este serviço. Na pagina 5 poderá ser encon-
trada todas as condições aplicadas.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS

180

jerusalém sonhada
orIente méDIo

Jerusalém

o PreÇo InCluI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã.
•  Excursão para Massada e Mar Morto.
•  Visitas: museu de Israel, Ein Kerem, museu do 

Holocausto, Belém, Jerusalém, Monte das Oliveiras e 
Getsêmani.

HotéIs PreVIstos
noites Cidade tipo Hotel

4 JERUSALÉM

«C»
Caesar /
Jerusalem Gate ou simi-
lar (Turístico Superior)

«S»

King Solomon / 
Leonardo Jerusalem / 
Gran Court ou similar
(Primeira)

Início e fim
Duração

JERUSALÉM
5 dias

Preços por pessoa us dólares

«c» «S»

Quarto Duplo/triplo 665 840
suplemento Individual 354 457
supl. meia Pensão 97 111
supl. por pessoa segundo a data de início
08/04 297 326
16/09 37 -
30/09 177 177
07/10 44 44

a opção meia Pensão não inclui o jantar do 1º dia.

Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

Por razões operacionais, o itinerário pode ser modificado sem 
variar o conteúdo das visitas.

as reservas de um único passageiro estão sujeitas a confirma-
ção condicionada a um mínimo de participantes.

Diversos itinerários que são o complemento ideal para combinar com sua viagem pela Euro-
pa a partir de Roma, ou uma opção a mais para desfrutar de suas sonhadas férias. Você vai 
viver sensações incríveis e impregnar-se das interessantes culturas de países legendários 
como Egito, Israel, Jordânia e Turquia.

Cidade de início e fim do circuito.

ORIENTE MÉDIO
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noItes eXtras em Jerusalém
Quarto Duplo/Triplo Quarto Individual

"C" "S" "C" "S"
01/04-02/04, 12/04-12/09, 
17/09-26/09 e 08/10-31/10 91 134 177 244

03/04-11/04 183 231 269 341
13/09-16/09 134 146 220 256
27/09-07/10 146 189 231 299
NOTA: Ao reservar noite extra em Israel no início/fim do circuito, 
será cobrado um suplemento sobre o traslado de chegada/saída.
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1º Dia (Quarta): JERUSALÉM
Chegada ao aeroporto Ben Gurion. Recepção e tras-
lado ao hotel. Alojamento.

2º Dia (Quinta): JERUSALÉM – MASSADA – MAR 
MORTO – JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para Massada, último baluarte 
judeu quando da revolta contra os romanos. História 
e arqueologia do lugar. Subiremos de teleférico até 
a imponente fortaleza onde estão as ruínas Hero-
dianas e dos Zelotes. Seguiremos até o lugar mais 
baixo do mundo, o Mar Morto, 400 metros abaixo 
do nível do mar, passando pelas grutas onde foram 
encontrados os pergaminhos do Mar Morto. Tempo 
livre para banhar-se nas famosas águas minerais do 
Mar Morto. Retorno a Jerusalém. Alojamento.

3º Dia (Sexta): JERUSALÉM – MUSEU DE ISRAEL 
– EIN KEREM – MUSEU DO HOLOCAUSTO – BELÉM 
– JERUSALÉM  
Café da manhã. Pela manhã sairemos rumo ao 
Santuário do Livro do Museu de Israel, onde estão 
expostos os Manuscritos do Mar Morto e a Maquete 
de Jerusalém como era na época de Jesus. A seguir, 
visita a Ein Kerem, onde conheceremos a Igreja da 
Natividade de São João Batista. Seguiremos para Yad 
Vashem, Museu e Memorial do Holocausto. 
À tarde, visita a Belém, entrando na Igreja da Nativi-
dade pela Porta da Humildade, Gruta do Presépio, a 
estrela de 14 pontas (lugar do nascimento de Jesus), 
Basílica de Santa Catarina e a Gruta de São Jerônimo. 
Alojamento.   

4º Dia (Sábado): JERUSALÉM – CIDADE ANTIGA 
– MURO DAS LAMENTAÇÕES – SANTO SEPULCRO – 
MONTE SIÃO – MONTE DAS OLIVEIRAS – JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga de Jeru-
salém, visita ao Muro das Lamentações e continuação 
através da Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar 
da crucificação de Jesus e o Santo Sepulcro. Conti-
nuação para o Monte Sião, onde se encontra a Tumba 
do Rei Davi, o Cenáculo, lugar da última ceia; “A Euca-
ristia” e “Pentecostes”. Visita à Abadia da Dormição 
- Assunção de Maria. Seguiremos pelo Monte Scopus 
até o Monte das Oliveiras, para apreciar uma magnífica 
vista da cidade. Continuação para Getsêmani. Visita à 
Basílica da Agonia. Alojamento.

5º Dia (Domingo): JERUSALÉM
Café da manhã e traslado ao aeroporto Ben Gurion. 
FIM DA VIAGEM.

1º Dia (Terça): TEL AVIV
Chegada ao aeroporto Ben Gurion. Recepção e tras-
lado ao hotel. Alojamento.

2º Dia (Quarta): TEL AVIV – NAZARÉ – TABGHA – 
CAFARNAUM – RIO JORDÃO – JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para Nazaré passando por Caná 
(ou Canaã) da Galileia, para visitar a Basílica da Anun-
ciação, a Carpintaria de São José e a Fonte da Virgem. 
Continuaremos rumo ao Mar da Galileia, passando 
diante do Monte das Beatitudes, lugar do “Sermão da 
Montanha”. Visita a Tabgha, lugar da Multiplicação dos 
Pães e dos Peixes e Cafarnaum, onde veremos a Casa 
de São Pedro e as ruínas da antiga Sinagoga. Seguire-
mos ao longo do Mar da Galileia, passando pela cidade 
de Tiberíades, para finalmente visitar o rio Jordão, onde 
recordaremos o batismo de Jesus. Continuação para 
Jerusalém. Alojamento. 

3º Dia (Quinta): JERUSALÉM – MASSADA – MAR 
MORTO – JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para Massada, último baluarte 
judeu quando da revolta contra os romanos. História 
e arqueologia do lugar. Subiremos de teleférico até 
a imponente fortaleza onde estão as ruínas Hero-
dianas e dos Zelotes. Seguiremos até o lugar mais 
baixo do mundo, o Mar Morto, 400 metros abaixo 
do nível do mar, passando pelas grutas onde foram 
encontrados os pergaminhos do Mar Morto. Tempo 
livre para banhar-se nas famosas águas minerais do 
Mar Morto. Retorno a Jerusalém. Alojamento.

4º Dia (Sexta): JERUSALÉM – MUSEU DE ISRAEL 
– EIN KEREM – MUSEU DO HOLOCAUSTO – BELÉM 
– JERUSALÉM 
Café da manhã. Pela manhã sairemos rumo ao 
Santuário do Livro do Museu de Israel, onde estão 
expostos os Manuscritos do Mar Morto e a Maquete 
de Jerusalém como era na época de Jesus. A seguir, 
visita a Ein Kerem, onde conheceremos a Igreja da 
Natividade de São João Batista. Seguiremos para Yad 
Vashem, Museu e Memorial do Holocausto. 
À tarde, visita a Belém, entrando na Igreja da Nativi-
dade pela Porta da Humildade, Gruta do Presépio, a 
estrela de 14 pontas (lugar do nascimento de Jesus), 
Basílica de Santa Catarina e a Gruta de São Jerôni-
mo. Alojamento.

5º Dia (Sábado): JERUSALÉM – CIDADE ANTIGA 
– MURO DAS LAMENTAÇÕES – SANTO SEPULCRO – 
MONTE SIÃO – MONTE DAS OLIVEIRAS – JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga de Jeru-
salém, visita ao Muro das Lamentações e continuação 
através da Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar 
da crucificação de Jesus e o Santo Sepulcro. Conti-
nuação para o Monte Sião, onde se encontra a Tumba 
do Rei Davi, o Cenáculo, lugar da última ceia; “A Euca-
ristia” e “Pentecostes”. Visita à Abadia da Dormição 
- Assunção de Maria. Seguiremos pelo Monte Scopus 
até o Monte das Oliveiras, para apreciar uma magnífica 
vista da cidade. Continuação para Getsêmani. Visita à 
Basílica da Agonia. Alojamento.

6º Dia (Domingo): JERUSALÉM
Café da manhã e traslado ao aeroporto Ben Gurion. 
FIM DA VIAGEM.

jerusalém sonhada israel dourado
orIente méDIo

Jerusalém

tel aVIV

o PreÇo InCluI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã.
•  Excursão para Massada e Mar Morto.
•  Visitas: museu de Israel, Ein Kerem, museu do 

Holocausto, Belém, Jerusalém, Nazaré, Tabgha, 
Cafarnaum e rio Jordão.

HotéIs PreVIstos
noites Cidade tipo Hotel

1 TEL AVIV

«C» Marina ou similar
(Turístico Superior)

«S»

Grand Beach /
Metropolitan /
Leonardo Basel
ou similar (Primeira)

4 JERUSALÉM

«C»
Caesar / Jerusalem 
Gate ou similar 
(Turístico Superior)

«S»

King Solomon / 
Leonardo Jerusalem / 
Gran Court ou similar
(Primeira)

Início
Fim

Duração

TEL AVIV 
JERUSALÉM 

6 dias
Preços por pessoa us dólares

«c» «S»

Quarto Duplo/triplo 865 1.029
suplemento Individual 441 573
supl. meia Pensão 116 131
supl. por pessoa segundo a data de início
07/04 297 326
04-25/08 51 51
29/09 177 177
06/10 44 44
a opção meia Pensão não inclui o jantar do 1º dia.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser modificado sem 
variar o conteúdo das visitas.
as reservas de um único passageiro estão sujeitas a confir-
mação condicionada a um mínimo de participantes.

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

Datas De IníCIo
QUARTAS (Abril – Outubro 2015)

Datas De IníCIo
TERÇAS (Abril – Outubro 2015)

O
R

IEN
TE M

ÉD
IO

noItes eXtras em Jerusalém
Quarto Duplo/Triplo Quarto Individual

"C" "S" "C" "S"
TEL AVIV
01/04-02/04, 12/04-31/07 e 
29/08-31/10 127 134 237 250

03/04-11/04 127 200 237 316
01/08-28/08 189 200 299 316
JERUSALÉM
01/04-02/04, 12/04-12/09, 
17/09-26/09 e 08/10-31/10 91 134 177 244

03/04-11/04 183 231 269 341
13/09-16/09 134 146 220 256
27/09-07/10 146 189 231 299
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Datas De InícIo
DOMINGOS (Abril – Outubro 2015)

Abr 5 12 19 26 Ago 2 9 16 23 30
Mai 3 10 17 24 31 Set 6 13 20 27
Jun 7 14 21 28 Out 4 11 18 25
Jul 5 12 19 26
	 	Salidas com guia falando português*.

noItes extras em amã
Quarto Duplo/Triplo Quarto Individual

"T" "C" "S" "T" "C" "S"

Amã 64 71 93 107 129 179

aQaBa

amã

Petra

orIente méDIo

raízes da jordânia 

1º Dia (Domingo): AMÃ 
Chegada a Amã, capital da Jordânia. Formalidades de 
visto e traslado ao hotel. Jantar e alojamento no hotel.

2º Dia (Segunda): AMÃ – JERASH – AJLOUN – AMÃ
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica à cidade, 
anteriormente chamada Philadelphia: daremos um 
passeio pelo centro, com os mercados tradicionais, 
igrejas, mesquitas, teatro romano, assim como pelos 
bairros residenciais. Saída para Gérasa (em árabe 
Jerash), uma das cidades mais completas e preser-
vadas do império romano, conhecida como a Pompeia 
do Oriente, o que indica o grande exemplo de urba-
nização romana. Uma viagem no tempo através de 
suas ruas, teatros, templos e praças, entre os quais 
se destacam a Grande Colunata, o Arco do Triunfo 
(de Adriano), a praça ovalada e os Templos de Zeus e 
Artemis. Continuação até o castelo de Ajloun, situado 
no alto da montanha de onde de contempla uma bela 
vista. Esta fortaleza foi construída em 1185, na época 
das cruzadas, para controlar as minas de ferro da 
região e reconstruída no século XIII pelos mamelucos, 
o que faz dela um exemplo perfeito da arquitetura 
islâmica. O Castelo de Ajloun dominava as três rotas 
principais que conduziam ao Vale do Jordão e protegia 
as rotas comerciais entre a Jordânia e a Síria, por isso, 
tornou-se um ponto de defesa estratégico na época 
dos cruzados. Retorno a Amã. Jantar e alojamento 
ao hotel. 

3º Dia (Terça): AMÃ – CASTELOS DO DESERTO – 
MAR MORTO – AMÃ 
Café da manhã no hotel. Saída direção leste para visitar 
os castelos romanos e bizantinos do deserto, cons-
truídos entre os séculos VII e VIII. Visita ao Castelo de 
Amra, antigo palácio de recreio, que contém afrescos 
únicos no mundo islâmico; ao Qasr al-Kharrana, antigo 
forte romano convertido em caravançará (hospedaria); 
e ao forte romano de Azraq, construído em basalto 
negro. Visita ao lugar mais baixo da Terra, o Mar Morto 
e o deserto de Moab. Tempo livre para desfrutar de um 
banho em suas salinas águas terapêuticas, uma experi-
ência inesquecível - (Dead Sea Resthouse, sem toalhas). 
Retorno para Amã. Jantar e alojamento no hotel.

4º Dia (Quarta): AMÃ – MADABA – MONTE NEBO – 
KERAK – PETRA 
Café da manhã no hotel. Saída para Madaba, a 
“Cidade dos Mosaicos”, onde visitaremos a Igreja 
de São Jorge, que abriga o mapa da Terra Santa, 
confeccionado no ano 571 d.C. Continuação para o 
Monte Nebo, conhecido como a tumba de Moisés, de 
cujo topo se descortina uma magnífica panorâmica 
do Vale do Jordão. A seguir, saída pelo caminho real 
até a fortaleza de Kerak, construída entre 1110 e 
1143 d.C. pelos templários durante as cruzadas e 
conquistada depois por Saladino. Saída para Petra. 
Jantar e alojamento no hotel.

5º Dia (Quinta): PETRA
Café da manhã no hotel. Visita clássica à cidade dos 
Nabateus, Petra, uma das sete maravilhas do mundo, 
escavada em rocha rosa há mais de 2.000 anos. Iremos 
até a entrada do desfiladeiro (Siq). De lá, seguiremos até 

o magnífico complexo monumental do Tesouro (Al-Kha-
zneh). Visita ao Teatro, à Rua das Colunas e às Tumbas 
Reais (subida ao mosteiro por conta dos clientes, sem 
guia). Retorno ao hotel. Jantar e alojamento no hotel.

6º Dia (Sexta): PETRA – WADI RUM – AQABA – AMÃ 
Café da manhã no hotel. Saída rumo ao deserto 
de Wadi Rum, um dos cenários do filme Lawrence 
da Arábia e um dos lugares mais espetaculares 
do Oriente Médio. Trata-se de um deserto de areia 
vermelha, sobre o qual elevam-se montanhas de 
granito e picos em tons dourados e avermelhados. 
Passeio (tour clássico) de aproximadamente 2 horas 
(tour clássico) em veículo 4x4 pelas imponentes 
paisagens. Saída para Aqaba, com tempo livre na 
cidade e/ou na praia (entrada para a praia não inclu-
sa, pagamento direto feito pelo cliente. As praias são 
particulares, existe somente uma praia pública ao 
norte, com serviços básicos). Seguiremos pela estra-
da até Amã. Jantar e alojamento no hotel.

7º Dia (Sábado): AMÃ
Café da manhã no hotel de Amã. Traslado ao aero-
porto. FIM DA VIAGEM.

extensão aqaba 3 DIAS / 2 NOITES  

6º Dia (Sexta): PETRA – WADI RUM – AQABA
Jantar e alojamento em Aqaba.
7º Dia (Sábado): AQABA – AMÃ
Café da manhã no hotel e tempo livre em Aqaba. 
No horário previsto, saída para Amã. Jantar e alo-
jamento.
8º Dia (Domingo): AMÃ  
Café da manhã. Traslado ao aeroporto com assistên-
cia. FIM DA VIAGEM.

extensão mar morto 3 DIAS / 2 NOITES 

6º Dia (Sexta): PETRA – WADI RUM – AQABA – MAR 
MORTO
Na parte da tarde, saída para o Mar Morto. Jantar e 
alojamento.
7º Dia (Sábado): MAR MORTO – AMÃ
Café da manhã no hotel e tempo livre no Mar Morto. No 
horário previsto, saída para Amã. Jantar e alojamento.
8º Dia (Domingo): AMÃ 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto com assistên-
cia. FIM DA VIAGEM.

HotéIs PreVIstos
Noites Cidade tipo Hotel

4 AMÃ

«T» Amman West / Arena 
Space ou similar (Turístico)

«C» Grand Palace / Geneva 
ou similar (Primeira)

«S» Regency / Le Bristol ou 
similar (Primeira Superior)

2 PETRA

«T»
Petra Palace / Seven 
Wonders / Grand View 
ou similar (Turístico)

«C» Kings Way ou similar 
(Primeira)

«S»
Beit Zaman / Taybet Beit 
Zaman / Taybet Zaman ou 
similar (Primeira Superior)

EXTENSÃO 
AQABA

«T» Golden Tulip ou similar 
(Turístico)

«C»/
«S»

Double Tree by Hilton ou 
similar (Primeira Superior)

EXTENSÃO
MAR MORTO

«C» Dead Sea Spa ou similar 
(Primeira)

«S» Holiday Inn ou similar 
(Luxo)

o PreÇo IncLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  Alojamento com Meia Pensão.
•  Visitas: Jerash, Castelo de Ajloun, Castelos do 

Deserto, Madaba, Monte Nebo, Petra e circuito 
panorâmico em Amã.

•  Passeio 4x4 no deserto.

Início e fim
Duração

AMÃ 
7 dias

Preços por pessoa Quarto Duplo/triplo Us dólares
Baixa temporada «T» «c» «s»
Quarto Duplo/triplo 869 955 1.069
suplemento Individual 236 314 457
alta temporada
Quarto Duplo/triplo 912 983 1.126
suplemento Individual 257 336 493
Vistos e taxas na Jordânia: 75 UsD aprox. Pagamento direto.
as reservas de um único passageiro estão sujeitas a confirma-
ção condicionada a um mínimo de participantes
Para reservas individuais isoladas será aplicado um suple-
mento de 100 UsD por traslado: aPt-HtL aPt
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser modificado sem 
variar o conteúdo das visitas.
ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, será apli-
cado um suplemento ao traslado de chegada/saída.

extensão mar morto
Preços por pessoa Us dólares “C” “S”

Quarto Duplo/Triplo 193 221
Suplemento Indiv. 57 71

Suplemento por pessoa conforme a data de início extensão 
Quarto Duplo/

Triplo
Quarto

Individual
“C” “S” “C” “S”

24/04-08/05 e 18/09-30/10 - 43 - 86
03-17/04, 16/07 e 25/09 - 79 - 157
10/04-29/05 e 18/09-30/10 14 - - 29

extensão aQaBa
Preços por pessoa Us dólares "T" "C" "S"

Quarto Duplo/Triplo 193 221
Suplemento Indiv. 43 57

Cidade de início e fim do circuito.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
em saídas imdicadas

* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.
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Datas De InícIo
QUARTAS (Abril – Outubro 2015)

noItes extras
Quarto Duplo/

Triplo
Quarto Individual

Jerusalém "T" "C" "S" "T" "C" "S"

01/04-02/04, 12/04-12/09, 
17/09-26/09 e 08/10-31/10 86 91 134 164 177 244

03/04-11/04 164 183 231 243 269 341
13/09-16/09 127 134 146 206 220 256
27/09-07/10 127 146 189 206 231 299
Amã 86 91 134 164 177 244

amã

Petra

JerUsaLém

orIente méDIo

jerusalém e petra sonhada

1º Dia (Quarta): JERUSALÉM
Chegada ao aeroporto Ben Gurion. Recepção e tras-
lado ao hotel de Jerusalém. Alojamento.

2º Dia (Quinta): JERUSALÉM – MASSADA – MAR 
MORTO – JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para Massada, último balu-
arte judeu quando da revolta contra os romanos. 
História e arqueologia do lugar. Subiremos de 
teleférico até a imponente fortaleza onde estão as 
ruínas Herodianas e dos Zelotes. Seguiremos até 
o lugar mais baixo do mundo, o Mar Morto, 400 
metros abaixo do nível do mar, passando pelas 
grutas onde foram encontrados os pergaminhos 
do Mar Morto. Tempo livre para banhar-se nas 
famosas águas minerais do Mar Morto. Retorno a 
Jerusalém. Alojamento.

3º Dia (Sexta): JERUSALÉM – MUSEU DE ISRAEL 
– EIN KEREM – MUSEU DO HOLOCAUSTO – BELÉM 
– JERUSALÉM 
Café da manhã. Pela manhã sairemos rumo ao 
Santuário do Livro do Museu de Israel, onde estão 
expostos os Manuscritos do Mar Morto e a Maquete 
de Jerusalém como era na época de Jesus. A seguir, 
visita a Ein Kerem, onde conheceremos a Igreja da 
Natividade de São João Batista. Seguiremos para Yad 
Vashem, Museu e Memorial do Holocausto. 
À tarde, visita a Belém, entrando na Igreja da Nativi-
dade pela Porta da Humildade, Gruta do Presépio, a 
estrela de 14 pontas (lugar do nascimento de Jesus), 
Basílica de Santa Catarina e a Gruta de São Jerôni-
mo. Alojamento. 

4º Dia (Sábado): JERUSALÉM – CIDADE ANTIGA 
– MURO DAS LAMENTAÇÕES – SANTO SEPULCRO – 
MONTE SIÃO – MONTE DAS OLIVEIRAS – JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga de Jeru-
salém, visita ao Muro das Lamentações e continua-
ção através da Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, 
lugar da crucificação de Jesus e o Santo Sepulcro. 
Continuação para o Monte Sião, onde se encontra 
a Tumba do Rei Davi, o Cenáculo, lugar da última 
ceia; “A Eucaristia” e “Pentecostes”. Visita à Abadia 
da Dormição - Assunção de Maria. Seguiremos pelo 
Monte Scopus até o Monte das Oliveiras, para apre-

ciar uma magnífica vista da cidade. Continuação para 
Getsêmani. Visita à Basílica da Agonia. Alojamento.

5º Dia (Domingo): JERUSALÉM – PONTE REI 
HUSSEIN – MADABA – MONTE NEBO – AMÃ 
Café da manhã e saída para a fronteira entre Israel-
-Jordânia. Chegada à Ponte Rei Hussein e realização 
dos trâmites de visto. Saída para Madaba, a “Cidade 
dos Mosaicos”, onde visitaremos a Igreja de São 
Jorge, que abriga o mapa da Terra Santa, confec-
cionado no ano 571 d.C. Continuação para o Monte 
Nebo, conhecido como a tumba de Moisés, de cujo 
topo se descortina uma magnífica panorâmica do 
Vale do Jordão. Continuação para Amã para realizar 
uma visita panorâmica pela cidade. Jantar e aloja-
mento.

6º Dia (Segunda): AMÃ – PETRA
Café da manhã. Saída para Petra. Chegada e visita 
clássica à cidade dos Nabateus, Petra, uma das sete 
maravilhas do mundo, escavada em rocha rosa há 
mais de 2.000 anos. Iremos até a entrada do desfila-
deiro (Siq). De lá, seguiremos até o magnífico com-
plexo monumental do Tesouro (Al-Khazneh). Visita 
ao Teatro, à Rua das Colunas, ao Altar do Sacrifício 
e às Tumbas Reais (subida ao mosteiro por conta 
dos clientes, sem guia). Continuação para o hotel de 
Petra. Jantar e alojamento.

7º Dia (Terça): PETRA – WADI RUM – AQABA – AMÃ
Café da manhã. Saída rumo ao deserto de Wadi Rum, 
um dos cenários do filme Lawrence da Arábia e um 
dos lugares mais espetaculares do Oriente Médio. 
Trata-se de um deserto de areia vermelha, sobre o 
qual elevam-se montanhas de granito e picos em 
tons dourados e avermelhados. Passeio de aproxi-
madamente 2 horas (tour clássico) em veículo 4x4 
pelas imponentes paisagens. Saída para Aqaba, com 
tempo livre para passear pela cidade ou ir à praia 
(entrada para a praia não inclusa, pagamento direto 
feito pelo cliente). Seguiremos pela estrada até Amã. 
Jantar e alojamento.

8º Dia (Quarta): AMÃ 
Café da manhã e traslado ao aeroporto Queen Alia 
(Amã). FIM DA VIAGEM.

o PreÇo IncLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas at 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã. 
•  Meia Pensão na Jordânia. 
•  Transporte Israel-Jordânia. 
•  Excursão Massada e Mar Morto.
•  Visitas: Jerusalém, museu de Israel, Ein Kerem, museu 

do Holocausto, Belém, Jerusalém, Monte das Oliveiras, 
Getsêmani, Madaba, Monte Nebo, Amã e Wadi Rum.

Início
Fim

Duração

JERUsALÉM
AMÃ 

8 dias
Preços por pessoa Us dólares

«T» «c» «s»
Quarto Duplo/triplo 1.587 1.715 1.943
suplemento Individual 447 559 743
suplemento meia Pensão 73 97 111
suplemento por pessoa conforme a data de início
08/04 263 297 326
16/09 37 37 -
30/09 149 177 177
07/10 37 44 44
ao reservar noite/s extra/s depois do circuito em Jerusalém ou tel 
aviv, será aplicado um suplemento correspondente ao traslado amã-
-Jerusalém/tel aviv (consultar)
Visto e taxas de saída: 76 usd aprox. Pagamento direto.
a opção meia Pensão não inclui o jantar do 1º dia.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
a operadora não se responsabiliza pelos atrasos ocasionados pelo cum-
primento dos trâmites ao passar a fronteira entre Israel e Jordânia.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser modificado sem variar o 
conteúdo das visitas.
as reservas de um único passageiro estão sujeitas a confirmação con-
dicionada a um mínimo de participantes.

HotéIs PreVIstos
Noites Cidade tipo Hotel

4 JERUSALÉM

«T» Park ou similar (Turístico)
«C» Caesar / Jerusalem Gate ou 

similar (Turístico Superior)

«S»
 King Solomon / Leonardo 
Jerusalem / Grand Court
ou similar (Primeira)

2 AMÃ

«T» Liwan / Arena 
ou similar (Turístico)

«C» Arena Space / Dana Plaza ou 
similar (Turístico Superior)

«S» Days Inn / Geneva ou similar 
(Primeira)

1 PETRA

«T» Silk Road / Amra Palace ou 
similar (Turístico)

«C» Edom / Kings Way ou similar 
(Turístico Superior)

«S» Gran View / Panorama ou 
similar (Primeira)

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

na jordânia israel-jordânia
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ITINERÁRIO INÍCIO às SEGUNDAS
	 	 	 	 	
As	 saídas	 de	 quarta-feira	 realizam	 o	 itinerário	 ao	
inverso,	começando	em	Jerusalém

1º	Dia	(Segunda):	TEL	AVIV
Chegada ao aeroporto Ben Gurion. Recepção e tras-
lado ao hotel. Alojamento.

2º	Dia	(Terça):	TEL	AVIV	–	CESAREIA	–	HAIFA	–	SÃO	
JOÃO	DE	ACRE	–	GALILEIA
Café da manhã. Saída para visitar a cidade de Tel 
Aviv. Passando pelo dique e contornando o mar 
Mediterrâneo, chegaremos a Jafa (Yafo), antigo porto 
de Israel, hoje convertido em bairro de artistas. Foi 
em Jope, atual Jafa, onde Pedro ficou vários dias 
hospedado na casa de Simão, o curtidor e lá teve sua 
“visão”. Visita à igreja de São Pedro. Seguiremos ao 
longo da costa até Cesareia Marítima, antiga capi-
tal romana com seu teatro romano, a muralha da 
fortaleza dos cruzados e o aqueduto. Continuando 
para Haifa, subiremos ao Monte Carmelo, onde está 
a Gruta do Profeta Elias, para visitar a cidade e con-
templar o Templo Bahai e seus Jardins Persas. Visita 
panorâmica pela cidade e pelo porto. Prosseguire-
mos para São João do Acre, capital dos cruzados, 
onde visitaremos as fortalezas medievais. Seguindo 
nossa viagem até a Galileia, chegaremos ao hotel. 
Jantar e alojamento.

3º	Dia	(Quarta):	GALILEIA	–	PASSEIO	DE	BARCO	–	
TABGHA	–	CAFARNAUM	–	NAZARÉ	–	RIO	JORDÃO	
Café da manhã. Passeio de barco pelo mar da Gali-
leia. Passando pelo Monte das Beatitudes, lugar do 
“Sermão da Montanha”, chegaremos a Tabgha, lugar 
da Multiplicação dos Pães e dos Peixes e visita a 
Cafarnaum, onde visitaremos a Casa de São Pedro 
e as ruínas da antiga Sinagoga. À tarde, continuação 
para Nazaré, passando por Caná (ou Canaã) da Gali-
leia, lugar do primeiro milagre de Jesus. Em Nazaré, 
visita à Igreja da Anunciação, à carpintaria de São 
José e à Fonte da Virgem. Ao finalizar o dia, visita ao 
rio Jordão, recordando o batismo de Jesus. Jantar e 
alojamento.

4º	Dia	(Quinta):	GALILEIA	–	MONTE	TABOR	–	VALE	
DO	RIO	JORDÃO	–	JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Monte Tabor, onde 
ocorreu a transfiguração de Jesus diante de Moisés 
e Elias. Seguiremos até Jerusalém pelo Vale do rio 
Jordão e pelo deserto da Judeia, onde, margeando 
o Oásis de Jericó, teremos uma vista panorâmica 
do Monte da Tentação e do Mar Morto, o lugar mais 
baixo do mundo. Subida a Jerusalém pelo deserto da 
Judeia. Entrada em Jerusalém, cidade mensageira 
da paz, berço de três grandes religiões monoteístas. 
Alojamento.

5º	Dia	(Sexta):	JERUSALÉM	–	MUSEU	DE	ISRAEL	
–	EIN	KEREM	–	MUSEU	DO	HOLOCAUSTO	–	BELÉM	
–	JERUSALÉM
Café da manhã. Pela manhã sairemos rumo ao 
Santuário do Livro do Museu de Israel, onde estão 
expostos os Manuscritos do Mar Morto e a Maque-

ORIENTE méDIO

O PREÇO INCLUI
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€. 
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  Alojamento com café da manhã e 2 jantares. 
•  Passeio de barco pelo mar da Galileia.
•  Visitas: Tel Aviv, Nazaré, Tabgha, Cafarnaum, rio 

Jordão, Monte Tabor, museu de Israel, Ein Kerem, 
museu do Holocausto, Belém e Jerusalém.

Início
Fim

Duração

TEL AVIV/ JERUSALÉM
JERUSALÉM/ TEL AVIV 

8 dias
Preços por pessoa Us dólares

«T» «c» «S»

Quarto Duplo/Triplo ......... 1.035 1.117 1.272
Suplemento Individual ... 539 587 781
Suplemento meia 
Pensão ............................ 97 116 131
Suplemento por pessoa segundo a data de início
05-06/04 ......................... 227 253 310
08/04............................... 263 297 326

29/07, 03/08, 05/08, 
10/08, 12/08, 17/08, 
19/08, 24/08 e 26/08 ....... 119 111 183
30/07, 02/08, 06/08, 
09/08, 13/08, 16/08, 
20/08 e 23/08 .................. 177 163 234
27/08............................... 60 60 131
07/09............................... 37 37 -
09/09............................... 111 111 131
10/09 e 13/09 .................. 74 74 131
21/09............................... 37 44 44
23/09, 24/09 e 04/10 ....... 74 74 74
27/09 e 01/10 .................. 186 207 207
28/09 e 30/09 .................. 223 251 251
As saídas de quarta-feira fazem o itinerário inverso ao das 
saídas de segunda-feira.

As saídas de quinta-feira fazem o itinerário inverso ao das 
saídas de domingo.

Início do circuito às quintas: a visita opcional massada-mar 
morto (proposta no 7º dia) talvez seja feita em inglês.

A opção meia Pensão não inclui o jantar do 1º dia.

Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

Por razões operacionais, o itinerário pode ser modificado sem 
variar o conteúdo das visitas.

As reservas de um único passageiro estão sujeitas a confirma-
ção condicionada a um mínimo de participantes.

HOTéIS PREVISTOS
Cidade Tipo Hotel

TEL AVIV

«T» Deborah ou similar (Turístico)

«C»
Marina ou similar
(Turístico Superior)

«S»

Grand Beach / 
Metropolitan /
Leonardo Basel 
ou similar (Primeira)

GALILEIA
(Tiberíades)

«T» Astoria ou similar (Turístico)

«C»
Restal / King Solomon ou 
similar (Turístico Superior)

«S»
Golán / Leonardo Tiberias 
ou similar (Primeira)

JERUSALÉM

«T» Park ou similar (Turístico)

«C»
Caesar / Jerusalem 
Gate ou similar (Turístico 
Superior)

«S»

King Solomon / 
Leonardo Jerusalem / 
Grand Court ou similar 
(Primeira)

terra	santa

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

22

GALILEIA

JERUSALém

TEL AVIV

DATAS DE INÍCIO
DOmINGOS E SEGUNDAS 

(Abril – Outubro 2015. Início em Tel Aviv)
QUARTAS E QUINTAS

(Abril – Outubro 2015. Início em Jerusalém)

NOITES ExTRAS
Quarto  

Duplo/Triplo
Quarto  

Individual
Tel	Aviv "T" "C" "S" "T" "C" "S"

01/04-02/04, 12/04-31/07 e 
29/08-31/10 110 127 134 201 237 250

03/04-11/04 110 127 200 201 237 316
01/08-28/08 183 189 200 274 299 316
Jerusalém
01/04-02/04, 12/04-12/09, 
17/09-26/09 e 08/10-31/10 86 91 134 164 177 244

03/04-11/04 164 183 231 243 269 341
13/09-16/09 127 134 146 206 220 256
27/09-07/10 127 146 189 206 231 299
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te de Jerusalém como era na época de Jesus. A 
seguir, visita a Ein Kerem, onde conheceremos a 
Igreja da Natividade de São João Batista. Segui-
remos para Yad Vashem, Museu e Memorial do 
Holocausto. À tarde, visita a Belém, entrando na 
Igreja da Natividade pela Porta da Humildade, 
Gruta do Presépio, a estrela de 14 pontas (lugar do 
nascimento de Jesus), Basílica de Santa Catarina e 
a Gruta de São Jerônimo. Alojamento.

6º	Dia	(Sábado):	JERUSALÉM	–	CIDADE	ANTIGA	
–	MURO	DAS	LAMENTAÇÕES	–	SANTO	SEPULCRO	
–	MONTE	SIÃO	–	MONTE	DAS	OLIVEIRAS	–	
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga de 
Jerusalém, visita ao Muro das Lamentações e con-
tinuação através da Via Dolorosa para chegar ao 
Gólgota, lugar da crucificação de Jesus e o Santo 
Sepulcro. Continuação para o Monte Sião, onde se 
encontra a Tumba do Rei Davi, o Cenáculo, lugar da 
última ceia; “A Eucaristia” e “Pentecostes”. Visita à 
Abadia da Dormição - Assunção de Maria. Seguire-
mos pelo Monte Scopus até o Monte das Oliveiras 
para apreciar uma magnífica vista da cidade. Conti-
nuação para Getsêmani. Visita à Basílica da Agonia. 
Alojamento.

7º	Dia	(Domingo):	JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre em Jerusalém. Tour Opcio-
nal a “MASSADA-MAR MORTO”: Saída para Massada, 
último baluarte judeu quando da revolta contra os 
romanos. História e arqueologia do lugar. Subiremos 
de teleférico até a imponente fortaleza onde estão as 
ruínas Herodianas e dos Zelotes. Seguiremos até o 
lugar mais baixo do mundo, o Mar Morto, 400 metros 
abaixo do nível do mar, passando pelas grutas onde 
foram encontrados os manuscritos dos Essênios. 
Tempo livre para desfrutar de um banho nas famosas 
águas minerais do Mar Morto. Retorno a Jerusalém. 
Alojamento.

8º	Dia	(Segunda):	JERUSALÉM
Café da manhã e traslado ao aeroporto Ben Gurion. 
FIM DA VIAGEM.

ITINERÁRIO INÍCIO aos DOmINGOS
    
As	saídas	de	quinta-feira	realizam	o	itinerário	ao	inver-
so,	começando	em	Jerusalém.	Em	algumas	ocasiões,	
a	 visita	 opcional	 Massada-Mar	 Morto	 pode	 ser	 feita	
em	inglês.)

1º	Dia	(Domingo):	TEL	AVIV
Chegada ao aeroporto Ben Gurion. Recepção e tras-
lado ao hotel. Alojamento.

2º	Dia	(Segunda):	TEL	AVIV	
Café da manhã. Dia livre em Tel Aviv. Tour Opcional a 
“MASSADA-MAR MORTO“: Saída para Massada, último 
baluarte judeu quando da revolta contra os romanos. 
História e arqueologia do lugar. Subiremos de telefé-
rico até a imponente fortaleza onde estão as ruínas 
Herodianas e dos Zelotes. Seguiremos até o lugar mais 
baixo do mundo, o Mar Morto, 400 metros abaixo do 
nível do mar, passando pelas grutas onde foram encon-
trados os manuscritos dos Essênios. Tempo livre para 
desfrutar de um banho nas famosas águas minerais do 
Mar Morto. Retorno a Tel Aviv. Alojamento.

3º	Dia	(Terça):	TEL	AVIV	–	CESAREIA	–	HAIFA	–	SÃO	
JOÃO	DE	ACRE	–	GALILEIA
Café da manhã. Saída para visitar a cidade de Tel 
Aviv. Passando pelo dique e contornando o mar 
Mediterrâneo, chegaremos a Jafa (Yafo), antigo porto 
de Israel, hoje convertido em bairro de artistas. Foi 
em Jope, atual Jafa, onde Pedro ficou vários dias 
hospedado na casa de Simão, o curtidor e lá teve sua 
“visão”. Visita à igreja de São Pedro. Seguiremos ao 
longo da costa até Cesareia Marítima, antiga capi-
tal romana com seu teatro romano, a muralha da 
fortaleza dos cruzados e o aqueduto. Continuando 
para Haifa, subiremos ao Monte Carmelo, onde está 
a Gruta do Profeta Elias, para visitar a cidade e con-
templar o Templo Bahai e seus Jardins Persas. Visita 
panorâmica pela cidade e pelo porto. Prosseguire-
mos para São João do Acre, capital dos cruzados, 
onde visitaremos as fortalezas medievais. Seguindo 
nossa viagem até a Galileia, chegaremos ao hotel. 
Jantar e alojamento.

4º	Dia	(Quarta):	GALILEIA	–	PASSEIO	DE	BARCO	–	
TABGHA	–	CAFARNAUM	–	NAZARÉ	–	RIO	JORDÃO
Café da manhã. Passeio de barco pelo mar da Gali-
leia. Passando pelo Monte das Beatitudes, lugar do 
“Sermão da Montanha”, chegaremos a Tabgha, lugar 
da Multiplicação dos Pães e dos Peixes e visita a 
Cafarnaum, onde visitaremos a Casa de São Pedro e as 
ruínas da antiga Sinagoga. À tarde, continuação para 
Nazaré, passando por Caná (ou Canaã) da Galileia, 
lugar do primeiro milagre de Jesus. Em Nazaré, visita 
à Igreja da Anunciação, à carpintaria de São José e à 
Fonte da Virgem. Ao finalizar o dia, visita ao rio Jordão, 
recordando o batismo de Jesus. Jantar e alojamento.

5º	Dia	(Quinta):	GALILEIA	–	MONTE	TABOR	–	VALE	
DO	RIO	JORDÃO	–	JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Monte Tabor, onde 
ocorreu a transfiguração de Jesus diante de Moisés 
e Elias. Seguiremos até Jerusalém pelo Vale do rio 
Jordão e pelo deserto da Judeia, onde, margeando 
o Oásis de Jericó, teremos uma vista panorâmica 
do Monte da Tentação e do Mar Morto, o lugar mais 
baixo do mundo. Subida a Jerusalém pelo deserto da 
Judeia. Entrada em Jerusalém, cidade mensageira 
da paz, berço de três grandes religiões monoteístas. 
Alojamento. 

6º	Dia	(Sexta):	JERUSALÉM	-	MUSEU	DE	ISRAEL	
-	EIN	KEREM	-	MUSEU	DO	HOLOCAUSTO	-	BELÉM	
-	JERUSALÉM	
Café da manhã. Pela manhã sairemos rumo ao Santu-
ário do Livro do Museu de Israel, onde estão expostos 
os Manuscritos do Mar Morto e a Maquete de Jeru-
salém como era na época de Jesus. A seguir, visita a 
Ein Kerem, onde conheceremos a Igreja da Natividade 
de São João Batista. Seguiremos para Yad Vashem, 
Museu e Memorial do Holocausto. 
À tarde, visita a Belém, entrando na Igreja da Nativi-
dade pela Porta da Humildade, Gruta do Presépio, a 
estrela de 14 pontas (lugar do nascimento de Jesus), 
Basílica de Santa Catarina e a Gruta de São Jerônimo. 
Alojamento.

7º	Dia	(Sábado):	JERUSALÉM	-	CIDADE	ANTIGA	
-	MURO	DAS	LAMENTAÇÕES	-	SANTO	SEPULCRO	
-	MONTE	SIÃO	-	MONTE	DAS	OLIVEIRAS	-	
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga de Jeru-
salém, visita ao Muro das Lamentações e continua-
ção através da Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, 
lugar da crucificação de Jesus e o Santo Sepulcro. 
Continuação para o Monte Sião, onde se encontra 
a Tumba do Rei Davi, o Cenáculo, lugar da última 
ceia; “A Eucaristia” e “Pentecostes”. Visita à Abadia 
da Dormição - Assunção de Maria. Seguiremos pelo 
Monte Scopus até o Monte das Oliveiras, para apre-
ciar uma magnífica vista da cidade. Continuação para 
Getsêmani. Visita à Basílica da Agonia. Alojamento.

8º	Dia	(Domingo):	JERUSALÉM	
Café da manhã e traslado ao aeroporto Ben Gurion. 
FIM DA VIAGEM.
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LUXOR

ORiente médiO

jerusalém · cairo · luxor

1º Dia (Quarta): JERUSALÉM
Chegada ao aeroporto Ben Gurion. Recepção e tras-
lado ao hotel. Alojamento.

2º Dia (Quinta): JERUSALÉM – MASSADA – MAR 
MORTO – JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para Massada, último baluarte 
judeu quando da revolta contra os romanos. História 
e arqueologia do lugar. Subiremos de teleférico até 
a imponente fortaleza onde estão as ruínas Hero-
dianas e dos Zelotes. Seguiremos até o lugar mais 
baixo do mundo, o Mar Morto, 400 metros abaixo 
do nível do mar, passando pelas grutas onde foram 
encontrados os pergaminhos do Mar Morto. Tempo 
livre para banhar-se nas famosas águas minerais do 
Mar Morto. Retorno a Jerusalém. Alojamento.

3º Dia (Sexta): JERUSALÉM – MUSEU DE ISRAEL 
– EIN KAREN – MUSEU DO HOLOCAUSTO – BELÉM 
– JERUSALÉM 
Café da manhã. Pela manhã sairemos rumo ao 
Santuário do Livro do Museu de Israel, onde estão 
expostos os Manuscritos do Mar Morto e a Maquete 
de Jerusalém como era na época de Jesus. A seguir, 
visita a Ein Kerem, onde conheceremos a Igreja da 
Natividade de São João Batista. Seguiremos para Yad 
Vashem, Museu e Memorial do Holocausto. 
À tarde, visita a Belém, entrando na Igreja da Nativi-
dade pela Porta da Humildade, Gruta do Presépio, a 
estrela de 14 pontas (lugar do nascimento de Jesus), 
Basílica de Santa Catarina e a Gruta de São Jerôni-
mo. Alojamento. 

4º Dia (Sábado): JERUSALÉM – CIDADE ANTIGA 
– MURO DAS LAMENTAÇÕES – SANTO SEPULCRO 
– MONTE SIÃO – MONTE DAS OLIVEIRAS – 
JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga de Jeru-
salém, visita ao Muro das Lamentações e continua-
ção através da Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, 
lugar da crucificação de Jesus e o Santo Sepulcro. 

Continuação para o Monte Sião, onde se encontra 
a Tumba do Rei Davi, o Cenáculo, lugar da última 
ceia; “A Eucaristia” e “Pentecostes”. Visita à Abadia 
da Dormição - Assunção de Maria. Seguiremos pelo 
Monte Scopus até o Monte das Oliveiras, para apre-
ciar uma magnífica vista da cidade. Continuação para 
Getsêmani. Visita à Basílica da Agonia. Alojamento.

5º Dia (Domingo): JERUSALÉM – CAIRO
Café da manhã e traslado ao aeroporto Ben Gurion 
para embarcar no voo com destino ao Cairo (voo não 
incluso). Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado 
ao hotel. Alojamento. 

6º Dia (Segunda): CAIRO
Café da manhã. Saída para visitar as famosas pirâmi-
des de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Entrada opcio-
nal a uma delas, continuando até a enigmática Esfinge 
de Gizé. Visita ao Templo do Vale e a um centro de 
papiros. Visitaremos o Museu Egípcio de Antiguidades 
com diferentes obras de arte faraônica, com destaque 
para o tesouro de Tutancâmon. Alojamento.

7º Dia (Terça): CAIRO – LUXOR
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para viajar a 
Luxor (voo não incluso). Chegada e visita ao Vale dos 
Reis e Rainhas com as tumbas dos faraós, o templo 
da Rainha Hatshepsut e os Colossos de Memnon. 
Alojamento.

8º Dia (Quarta): LUXOR – CAIRO
Café da manhã. Visita aos majestosos templos de 
Luxor e Karnak, onde dezenas de faraós construí-
ram, ao longo de 2000 anos, o mais importante com-
plexo monumental do Egito. Traslado ao aeroporto 
e saída para o Cairo (voo não incluso). Chegada e 
traslado ao hotel. Alojamento.
 
9º Dia (Quinta): CAIRO
Café da manhã e traslado ao aeroporto. FIM DA 
VIAGEM.

JeRUSALém

CAiRO

O PReÇO inCLUi
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  Alojamento com café da manhã. 
•  Excursão a Massada e Mar Morto.
•  Visitas: museu de Israel, Ein Kerem, museu do 

Holocausto, Belém, Jerusalém, Monte das Oliveiras, 
Getsêmani, Cairo (pirâmides, Esfinge de Gizé, museu 
egípcio de antiguidades), Vale dos Reis e Rainhas, 
templos de Luxor e Karnak.

HOtéiS PReViStOS
noites Cidade tipo Hotel

4 JERUSALÉM

«C»
Caesar / Leonardo Inn / 
Jerusalem Gate ou simi-
lar (Turístico Superior)

«S»

King Solomon / 
Leonardo Jerusalem / 
Grand Court ou similar 
(Primeira)

3 CAIRO
«C»

Sonesta Heliópolis / 
Movenopick Pyramids / 
Dusit ou similar (Semiluxo)

«S» Conrad ou similar (Luxo)

1 LUXOR
«C» New Winter ou similar 

(Primeira)
«S» Jolie Ville ou similar 

(Semiluxo)

Início
Fim

Duração

JERUSALÉM
CAIRO 
9 dias

Preços por pessoa Us dólares
«C» «S»

Quarto duplo/triplo ................... 1.107 1.340
Suplemento individual ............... 711 857
Suplemento por pessoa conforme a data de início
08/04 297 326
16/09 37 -
30/09 177 177
07/10 44 44
Suplemento tarifa aérea
Cairo-Luxor-Cairo .................................... 256
O preço não inclui nenhum tipo de tarifa aérea.
durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser modificado sem 
variar o conteúdo das visitas.
As reservas de um único passageiro estão sujeitas a confirma-
ção condicionada a um mínimo de participantes.
Ao reservar noite/s extra/s em Jerusalém, será aplicado um 
suplemento ao traslado de chegada.

dAtAS de iníCiO
QUARtAS (Abril - Outubro 2015)

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

no egito

nOiteS eXtRAS
Quarto Duplo/

Triplo
Quarto Individual

Jerusalém "C" "S" "C" "S"

01/04-02/04, 12/04-12/09, 
17/09-26/09 e 08/10-31/10 91 134 177 244

03/04-11/04 183 231 269 341
13/09-16/09 134 146 220 256
27/09-07/10 146 189 231 299
Cairo
01/04-31/10 64 86 121 171

No trecho de Israel não garantimos guias falando Português.
* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Saídas 8 e 22 Jul.  

05 e 19 Ago. 9 e 23 Set.
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cairo · luxor · assuã

1º Dia: CAIRO 
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. 
Alojamento

2º Dia: CAIRO – LUXOR
Café da manhã. Saída para visitar as famosas pirâ-
mides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Entrada 
opcional a uma delas, continuando até a enigmática 
Esfinge de Gizé. Visita ao Templo do Vale e a um 
centro de papiros. Visitaremos o Museu Egípcio de 
Antiguidades com diferentes obras de arte faraôni-
ca, com destaque para o tesouro de Tutancâmon. À 
noite viajaremos de trem, em vagão-leito, para Luxor. 
Noite a bordo.

3º Dia: LUXOR
Café da manhã a bordo do trem. Visita ao Vale dos 
Reis e Rainhas para visitar os túmulos dos faraós, o 
templo da Rainha Hatshepsut e os famosos Colossos 
de Memnon. Visita aos majestosos templos de Luxor 
e Karnak, onde dezenas de faraós construíram, ao 

CAiRO

ASSUÃ

longo de 2000 anos, o mais importante complexo 
monumental do Egito. Alojamento.

4º Dia: LUXOR – ASSUÃ
Café da manhã. Traslado à estação para embarcar no 
trem para Assuã. Chegada e visita à grande represa 
de Assuã, ao Obelisco Inacabado e ao templo de Ísis 
na ilha de Philae. Traslado ao hotel e alojamento.

5º Dia: ASSUÃ – CAIRO
Café da manhã. Possibilidade de realizar uma excursão 
opcional a Abu Simbel. Na parte da tarde, viagem de trem, 
em vagão-leito, com destino ao Cairo. Noite a bordo.

6º Dia: CAIRO
Café da manhã a bordo do trem. Chegada ao Cairo 
e traslado ao hotel. Resto do dia livre. Alojamento.

7º Dia: CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA 
VIAGEM.

O PReÇO inCLUi
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo 

despesas médicas até 60.000€. 
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  Alojamento com café da manhã.
•  Visitas: Cairo (pirâmides, Esfinge de Gizé, centro 

de papiros e museu egípcio de antiguidades), 
Vale dos Reis e Rainhas, Assuã (represa, Obelisco 
Inacabado e templo de Ísis).

HOtéiS PReViStOS
noites Cidade tipo Hotel

2 CAIRO

«T» Oasis ou similar (Primeira)

«C» Movenpick Pyramids ou 
similar (Semiluxo)

«S» Conrad ou similar (Luxo)

2 TREM Noite a bordo

1 LUXOR

«T» Pyramisa Isis ou similar 
(Primeira)

«C» New Winter ou similar 
(Semiluxo)

«S» Jolie Ville ou similar 
(Luxo)

1 ASSUÃ

«T» Basma ou similar  
(Primeira)

«C» Iberotel ou similar
(Semiluxo)

«S» Movenpick / Iberotel
ou similar (Luxo)

Início e fim
Duração

CAIRO 
7 dias

Preços por pessoa Us dólares
«T» «C» «S»

Quarto duplo/triplo ........ 805 862 933
Suplemento individual .... 400 443 514
Suplemento por noite de estadia 01-14/04
Quarto duplo/triplo ...... 21 22 24
Quarto individual ............ 32 35 38
excursão opcional Abu Simbel
(inclui voos)  ............................................ 429
O preço não inclui vistos, gorjetas e impostos.
Por razões operacionais, o itinerário poderá ser alterado sem 
variar o conteúdo das visitas.
durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

Cidade de início e fim do circuito.

dAtAS de iníCiO
diÁRiAS (Abril - Outubro 2015)

nOiteS eXtRAS nO CAiRO
Quarto Duplo/Triplo Quarto Individual

"T" "C" "S" "T" "C" "S"

01/04-14/04 74 99 164 140 197 329

15/04-31/10 64 86 143 121 171 286

No trecho de Israel não garantimos guias falando Português.
* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Saídas 6 e 20 Jul.  

3, 17 e 24 Ago. 7 e 21 Set.
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egito clássico

CAiRO

ASSUÃ

1º Dia: CAIRO
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. 
Alojamento. 

2º Dia: CAIRO – ASSUÃ
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Saída para 
Assuã (voo não incluso). Traslado e acomodação em 
barco fluvial. Almoço a bordo. À tarde visita à Grande 
Represa de Assuã e ao Obelisco Inacabado.  Passeio 
de faluca (pequena embarcação típica) ao longo do 
Nilo) e visita ao mausoléu de Agha-Khan. Retorno ao 
barco. Pensão completa e noite a bordo.

3º Dia: ASSUÃ – KOM OMBO – EDFU 
Alojamento e pensão completa a bordo. Na parte da 
manhã visita ao Templo de Isis, situado na ilha de 
Philae. Navegação para Kom Ombo, onde visitare-
mos seu templo. Continuação para Edfu. 

4º Dia: EDFU – LUXOR 
Alojamento e pensão completa a bordo. Visita ao Tem-
plo de Edfu e continuação para Luxor. Visita de aos 
majestosos templos de Luxor e Karnak, onde dezenas 
de faraós construíram, ao longo de 2000 anos, o mais 
importante complexo monumental do Egito.

5º Dia: LUXOR
Alojamento e pensão completa a bordo. Pela manhña 
cruzaremos o Nilo até a margem oeste para fazer uma 
abrangente visita do Vale dos Reis e Rainhas, Templo 
da Rainha Hatshepsut e Colossos de Memnon.

6º Dia: LUXOR – CAIRO 
Café da manhã e desembarque. Na hora indicada, 
traslado ao aeroporto para embarcar no voo regular 
com destino ao Cairo (voo não incluso). Chegada e 
traslado ao hotel. Alojamento. 

7º Dia: CAIRO
Café da manhã. Excursão de dia completo para 
visitar o Museu Egípcio de Antiguidades, onde 
poderemos admirar os Tesouros de Tutancâmon. 
Visitaremos também as pirâmides de Quéops, 
Quéfren e Miquerinos (entrada opcional a uma 
delas), assim como a famosa Esfinge de Gizé. 
Visita ao Templo do Vale e a um centro de papiros. 
Possibilidade de tempo livre no mercado de Khan 
El Khalili. Alojamento.

8º Dia: CAIRO
Café da manhã e traslado ao aeroporto. FIM DA 
VIAGEM.

extensão a santa catarina
8º Dia: CAIRO – SANTA CATARINA
Café da manhã. Saída atravessando o Canal de 
Suez, seguiremos viagem passando pela penín-
sula do Sinai, contemplando autênticos oásis. 
Chegada a Santa Catarina. Jantar e alojamento.

9º Dia: SANTA CATARINA – CAIRO
Café da manhã. De madrugada, subida ao Monte 
Sinai onde Moisés recebeu as tábuas da lei. 
Visitaremos o mosteiro de Santa Catarina, onde 
poderemos contemplar a sarça ardente, o poço de 
Moisés e os ícones. Continuação da viagem para 
retornar ao Cairo. Alojamento. 

10º Dia: CAIRO
Café da manhã e traslado ao aeroporto. FIM DA 
VIAGEM.

O PReÇO inCLUi
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
•  Alojamento com café da manhã no hotel e pensão 

completa durante o cruzeiro.
•  Visitas: Cairo (pirâmides, Esfinge de Gizé, centro 

de papiros e museu egípcio de antiguidades), Vale 
dos Reis e Rainhas, Mausoléu Agha–Khan, Colossos 
Memnon. Templos: Ísis, Kom Ombo, Edfu, Luxor, 
Hatshepsut e Karnak.

•  Passeio de faluca.

dAtAS de iníCiO
SEGUNDAS, QUINTAS, SEXTAS, SÁBADOS E 

DOMINGOS (Abril – Outubro 2015)

HOtéiS PReViStOS
Noites Cidade tipo Hotel

3 CAIRO

«T» Oasis ou similar (Primeira)

«C»
Sonesta Heliópolis / 
Movenpick Pyramids ou 
similar (Semiluxo)

«S» Conrad / Fairmont ou 
similar (Luxo)

CRUZeiRO

4

LUXOR/
EDFU/
KOM-OMBO 
/ASSUÃ

«T» Sherry ou similar
(Primeira)

«C» Tiyi / Tuya ou similar 
(Semiluxo)

«S»
Al Kahila / Al Jamila / 
Sonesta Nile / Sonesta 
Moon ou similar (Luxo)

Início e fim
Duração

CAIRO 
8 dias

Preços por pessoa Us dólares
«T» «C» «s»

Quarto duplo/triplo  ........ 819 847 990
Suplemento individual .... 571 629 700
Suplemento saídas 01-14/04

Quarto duplo/triplo ...... 245 307 246
Quarto individual ............ 528 582 614
Suplemento tarifa aérea Cairo-Assuã/
Luxor-Cairo  ................................................. 385
excursão opcional Abu Simbel
(inclui voos) ................................................. 429

O preço não inclui nenhum tipo de tarifa aérea, vistos, gorjetas 
e impostos.
O preço não inclui nenhum tipo de tarifa aérea
em função do dia de início, o itinerário pode ser alterado. 
Consultar.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser modificado sem 
variar o conteúdo das visitas.
durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

HOtéiS PReViStOS
Noites Cidade tipo Hotel

1
SANTA 
CATARINA

«S»
Wadi el Raha / Morgan 
Land (Luxo)

1 CAIRO

«T»
Oasis ou similar  
(Primeira)

«C»
Movenpick Pyramids ou 
similar (Semiluxo)

«S» Conrad ou similar (Luxo)

Preços por pessoa Us dólares

«T» «C» «s»

Quarto duplo/triplo ......... 486 514 571
Suplemento individual .... 143 200 257

Suplemento estadias 01-14/04
Quarto duplo/triplo ...... 80 114 120
Quarto individual ............ 111 150 177

eXtenSÃO SAntA CAtARinA

Cidade de início e fim do circuito.

exceto cruzeiro
pensão  

completa

nOiteS eXtRAS nO CAiRO
01/04-14/04 "T" "C" "S"

Quarto Duplo/Triplo 74 99 164
Quarto Individual 140 197 329
15/04-31/10 "T" "C" "S"

Quarto Duplo/Triplo 64 86 143
Quarto Individual 121 171 286

Português não garantido a bordo do cruzeiro.
* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Saídas 6 e 20 Jul. 

3, 17 e 24 Ago. 7 e 21 Sep.
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LUXOR

ORiente médiO

egito arqueológico

CAiRO

ASSUÃ

KOm OmBO

UAdi eS-SeBUA
ABU SimBeL

edFU

1º Dia: CAIRO
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. 
Alojamento.

2º Dia: CAIRO
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Saída para 
Luxor (voo não incluso). Chegada, traslado e acomo-
dação no barco fluvial. Na parte da tarde visita aos 
majestosos templos de Luxor e Karnak, onde deze-
nas de faraós construíram, ao longo de 2000 anos, 
o mais importante complexo monumental do Egito. 
Pensão completa e noite a bordo. 

3º Dia: LUXOR – EDFU 
Alojamento e pensão completa a bordo. Visita ao Vale 
dos Reis e Rainhas, às tumbas dos faraós, ao templo 
da Rainha Hatshepsut e aos Colossos de Memnon. 
Continuação para Edfu. Noite a bordo.

4º Dia: EDFU – KOM–OMBO 
Alojamento e pensão completa a bordo. Visita ao 
templo de Edfu e continuação para Kom Ombo para 
visitar os templos dedicados a Sobek e Haroeri. Noite 
a bordo.

5 º Dia: KOM OMBO – ASSUÃ
Alojamento e pensão completa a bordo. Possibilidade 
de fazer um passeio opcional de faluca (pequena 
embarcação típica) ao longo do Nilo. Visita ao mau-
soléu de Agha-Khan, ao Obelisco Inacabado e ao 
Templo de Ísis, situado na ilha de Philae. Na parte 
da tarde, visita à grande represa de Assuã. Noite a 
bordo.

6º Dia: ASSUÃ – ABU SIMBEL
Café da manhã e desembarque. Traslado ao aeropor-
to para embarcar no voo para Abu Simbel. Acomoda-
ção no barco que fará o cruzeiro pelo lago Nasser. 
À tarde, visita aos templos de Abu Simbel. Pensão 
completa e noite a bordo.

7º Dia: ABU SIMBEL–QASR IBRIM–UADI ES-SEBUA 
Alojamento e pensão completa a bordo. Saída de 
madrugada para Qasr Ibrim. Vista panorâmica, a 
partir do convés, do único vestígio de Qasr Ibrim que 
ainda permanece em seu local original e à tarde, 
visita ao Templo de Amada, construído durante o rei-
nado de Tutmósis III , Amenófis II e Tutmósis lV. Visita 
ao templo de Derr, dedicado ao deus Rá-Harakhty; 
e ao túmulo de Pennut. Seguiremos navegando até 
Uadi es-Sebua. Noite a bordo.

8º Dia: UADI ES-SEBUA – ASSUÃ 
Alojamento e pensão completa. Visita ao oásis de 
Uadi es-Sebua, ao templo dedicado a Ramsés ll 
associado aos deuses Ptah e Rá-Harakhty, ao Tem-
plo de Dakka, dedicado ao deus Thot, o mestre das 
divinas escrituras, e ao templo greco-romano de 
Maharraka. Navegação para Assuã. 

9º Dia: ASSUÃ 
Café da manhã e desembarque. Visita ao templo de 
Kalabsha com seu aspecto faraônico, dedicado ao 
deus Mandulis, ao Hemispeos de Beit-el-Wali e ao 
Quiosque de Qertassi, construído em honra à deusa 
Ísis. Traslado ao hotel. Alojamento. 

10º Dia: ASSUÃ – CAIRO 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Assuã para 
embarcar no voo para o Cairo (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Alojamento. 

11º Dia: CAIRO 
Café da manhã. Visita às pirâmides de Quéops, Quéfren 
e Miquerinos. Entrada opcional a uma delas continuan-
do até a enigmática Esfinge de Gizé. Visita ao Templo do 
Vale e a um centro de papiros. Visita ao Museu Egípcio 
de Antiguidades e suas obras de arte faraônica, princi-
palmente o tesouro de Tutancâmon. Alojamento.

12º Dia CAIRO
Café da manhã e traslado ao aeroporto. FIM DA VIAGEM

O PReÇO inCLUi
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  Alojamento com café da manhã em hotéis e Pensão 

Completa durante os cruzeiros.
•  Visitas: Cairo (pirâmides, Esfinge de Gizé, centro de 

papiros e museu egípcio de antiguidades), Vale dos 
Reis e Rainhas, Colossos de Memnon, Mausoléu 
de Agha–Khan, Obelisco Inacabado, Amada, Oásis 
de Uadi es-Sebua. Templos: Luxor, Karnak, Rainha 
Hatshepsut, Edfu, Kom Ombo, Ísis, Abu Simbel, Derr, 
Dakka e Kalabsha.

dAtAS de iníCiO
TERÇAS, QUARTAS, QUINTAS, SÁBADOS E 

DOMINGOS (Abril - Outubro 2015) 

HOtéiS PReViStOS
Noites Cidade tipo Hotel

3 CAIRO

«T» Oasis ou similar (Primeira)
«C» Movenpick Pyramids ou  

similar (Semiluxo)
«S» Conrad / Fairmont ou similar 

(Luxo)
CRUZeiRO

4

LUXOR/
EDFU/
KOM OMBO/
ASSUÃ

«T» Sherry ou similar (Primeira)
«C» Tiyi/Tuya ou similar (Semiluxo)

«S»
Sonesta Nile / Sonesta Moon / 
Al Kahila / Al Jamila ou simi-
lar (Luxo)

1 ASSUÃ
«T» Pyramisa Isis ou similar  

(Primeira)
«C» Basma ou similar (Semiluxo)
«S» Iberotel / Movenpick ou simi-

lar (Luxo)
CRUZeiRO

3

ABU SIMBEL/ 
UADI ES-
-SEBUA/
ASSUÃ

«T» Nubian Sea ou similar  
(Primeira)

«C» Nubian Sea ou similar   
(Semiluxo)

«S» Prince Abbas ou similar 
(Luxo)

Início e fim
Duração

CAIRO 
12 dias

Preços por pessoa Us dólares
«T» «C» «s»

Quarto duplo/triplo ......... 1.690 1.833 1.976
Suplemento individual .... 1.143 1.214 1.357
Suplemento saídas 01-14/04
Quarto duplo/triplo ...... 417 439 460
Quarto individual ............ 917 1.031 1.239
Suplemento tarifa aérea Cairo-Luxor/
Assuã-Cairo  ............................................ 538
O preço não inclui nenhum tipo de tarifa aérea, vistos, gorjetas 
e impostos.
em função do dia de início, o itinerário pode ser alterado. Consultar.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser modificado sem 
variar o conteúdo das visitas.
durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

Cidade de início e fim do circuito.

exceto cruzeiro
pensão  

completa

nOiteS eXtRAS nO CAiRO
Quarto Duplo/Triplo Quarto Individual

"T" "C" "S" "T" "C" "S"

01/04-14/04 74 99 164 140 197 329
15/04-31/10 64 86 143 121 171 286

Português não garantido a bordo dos cruzeiros.
* Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
Saídas 7 e 21 Jul.  

4, 18 e 25 Ago.  8 e 22 Set.
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Noites extras em:
Quarto 

Duplo/Triplo
Quarto  

Individual
IsTambul 101 174
CaIro 64 121
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JerUsaLÉm

istamBUL

teL aViV

Cairo

LUxor

orieNte mÉdio

1º Dia (Sábado): ISTAMBUL
Chegada ao aeroporto. recepção e traslado ao hotel. 
alojamento. 

2º Dia (Domingo): ISTAMBUL
Café da manhã. Na parte da manhña visitaremos o 
bairro de Eyüp, um dos mais antigos de Istambul e, 
a seguir, faremos um cruzeiro e poderemos contem-
plar as duas margens do bósforo, a parte asiática e 
a parte europeia; e admirar a fabulosa vista pano-
râmica das cidades e palácios. Visita a um ateliê de 
artigos de couro. ao terminar o passeio de barco, 
voltaremos ao hotel. alojamento.

3º Dia (Segunda): ISTAMBUL
Café da manhã. Visita aos pontos mais interessantes 
da cidade: Hipódromo, mesquita azul, boulevard de 
atatürk e Igreja de santa sofia e o famoso Grand 
bazaar, com suas peculiares lojas e vendedores. 
alojamento

4º Dia (Terça): ISTAMBUL – TEL AVIV
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embar-
car no voo com destino a Israel (voo não incluso). 
Chegada ao aeroporto ben Gurion. recepção e tras-
lado ao hotel. alojamento.

5º Dia (Quarta): TEL AVIV – NAZARÉ – TABGHA – 
CAFARNAUM – RIO JORDÃO – JERUSALÉM
Café da manhã. saída para Nazaré passando por 
Caná (ou Canaã) da Galileia, para visitar a basílica 
da anunciação, a Carpintaria de são José e a Fonte 
da Virgem. Continuaremos rumo ao mar da Galileia, 
passando diante do monte das beatitudes, lugar do 
“sermão da montanha”. Visita a Tabgha, lugar da 
multiplicação dos Pães e dos Peixes e Cafarnaum, 
onde veremos a Casa de são Pedro e as ruínas da 
antiga sinagoga. seguiremos ao longo do mar da 
Galileia, passando pela cidade de Tiberíades, para 
finalmente visitar o rio Jordão, onde recordaremos 
o batismo de Jesus. Continuação para Jerusalém. 
alojamento. 

6º Dia (Quinta): JERUSALÉM – MASSADA – MAR 
MORTO – JERUSALÉM
Café da manhã. saída para massada, último balu-
arte judeu quando da revolta contra os romanos. 
História e arqueologia do lugar. subiremos de 
teleférico até a imponente fortaleza onde estão as 
ruínas Herodianas e dos Zelotes. seguiremos até 
o lugar mais baixo do mundo, o mar morto, 400 
metros abaixo do nível do mar, passando pelas 
grutas onde foram encontrados os pergaminhos 
do mar morto. Tempo livre para banhar-se nas 
famosas águas minerais do mar morto. retorno a 
Jerusalém. alojamento.

7º Dia (Sexta): JERUSALÉM – MUSEU DE ISRAEL 
– EIN KEREM – MUSEU DO HOLOCAUSTO – BELÉM 
– JERUSALÉM 
Café da manhã. Pela manhã sairemos rumo ao 
santuário do livro do museu de Israel, onde estão 

expostos os manuscritos do mar morto e a maquete 
de Jerusalém como era na época de Jesus. a seguir, 
visita a Ein Kerem, onde conheceremos a Igreja da 
Natividade de são João batista. seguiremos para Yad 
Vashem, museu e memorial do Holocausto. 
À tarde, visita a belém, entrando na Igreja da Nativi-
dade pela Porta da Humildade, Gruta do Presépio, a 
estrela de 14 pontas (lugar do nascimento de Jesus), 
basílica de santa Catarina e a Gruta de são Jerôni-
mo. alojamento.

8º Dia (Sábado): JERUSALÉM – CIDADE ANTIGA 
– MURO DAS LAMENTAÇÕES – SANTO SEPULCRO 
– MONTE SIÃO – MONTE DAS OLIVEIRAS – 
JERUSALÉM 
Café da manhã. saída para a Cidade antiga de Jeru-
salém, visita ao muro das lamentações e continua-
ção através da Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, 
lugar da crucificação de Jesus e o santo sepulcro. 
Continuação para o monte sião, onde se encontra 
a Tumba do rei Davi, o Cenáculo, lugar da última 
ceia; “a Eucaristia” e “Pentecostes”. Visita à abadia 
da Dormição - assunção de maria. seguiremos pelo 
monte scopus até o monte das oliveiras, para apre-
ciar uma magnífica vista da cidade. Continuação para 
Getsêmani. Visita à basílica da agonia. alojamento.

9º Dia (Domingo): JERUSALÉM – CAIRO 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto ben Gurion 
para embarcar no voo com destino ao Cairo (voo não 
incluso). Chegada ao aeroporto. recepção e traslado 
ao hotel. alojamento.

10º Dia (Segunda): CAIRO
Café da manhã. saída para visitar as famosas pirâ-
mides de Quéops, Quéfren e miquerinos. Entrada 
opcional a uma delas, continuando até a enigmática 
Esfinge de Gizé. Visita ao Templo do Vale e a um 
centro de papiros. Visitaremos o museu Egípcio de 
antiguidades com diferentes obras de arte faraô-
nica, com destaque para o tesouro de Tutancâmon. 
alojamento.

11º Dia (Terça): CAIRO – LUXOR
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para viajar a 
luxor (voo não incluso). Chegada e visita ao Vale dos 
reis e rainhas com as tumbas dos faraós, o templo 
da rainha Hatshepsut e os Colossos de memnon. 
alojamento.

12º Dia (Quarta): LUXOR – CAIRO
Café da manhã. Visita aos majestosos templos de 
luxor e Karnak, onde dezenas de faraós construí-
ram, ao longo de 2000 anos, o mais importante com-
plexo monumental do Egito. Traslado ao aeroporto 
e saída para o Cairo (voo não incluso). Chegada e 
traslado ao hotel. alojamento.
 
13º Dia (Quinta): CAIRO
Café da manhã e traslado ao aeroporto. FIm Da 
VIaGEm.

rotas do oriente

o PreÇo iNCLUi
•  seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  alojamento com café da manhã. 
•  Excursão a massada e mar morto.
•  Passeio de barco pelo bósforo.
•  Visitas: Istambul, museu de Israel, Ein Kerem, museu 

do Holocausto, belém, Jerusalém, Nazaré, Tabgha, 
Cafarnaum e rio Jordão, Cairo (pirâmides, Esfinge de 
Gizé e museu egípcio de antiguidades), Vale dos reis e 
rainhas e templos de luxor e Karnak.

Início
Fim

Duração

ISTAMBUL
CAIRO 
13 dias

Preços por pessoa Us dólares

Quarto duplo/triplo ................... 1.744
suplemento individual ............... 1.018
suplemento tarifa aérea Cairo-
-Luxor-Cairo  ....................................... 256
suplemento por pessoa conforme a data de início
04/04........................................... 297
01-22/08 ..................................... 51
26/09........................................... 177
03/10........................................... 44

o preço não inclui nenhum tipo de tarifa aérea.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser modificado sem 
variar o conteúdo das visitas.
durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
as reservas de um único passageiro estão sujeitas a confirma-
ção condicionada a um mínimo de participantes.

HotÉis PreVistos
Noites Cidade Hotel

3 IsTambul Kent ou similar (Primeira)

1 TEl aVIV marina ou similar (Primeira)

4 JErusalÉm
shalom/Caesar/leonardo Inn 
/Jerusalem Gate ou similar 
(Turista superior)

3 CaIro oasis ou similar (Primeira)

1 luXor Pyramisa ou similar (Primeira)

datas de iNíCio
sÁBados (abril – outubro 2015)

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

no egito

No trecho Istambul - Jerusalém não garantimos guias falando Português.
Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
saídas 4 e 18 Jul.  

1 e 15 ago. 5 e 19 set.
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Noites extras em:
Quarto 

Duplo/Triplo
Quarto  

Individual
amã   71 129
CaIro 86 171
suplemento traslado de 
chegada ao reservar noite 
extra em amã (por pessoa)

2 Pessoas:
36

1 Pessoa:
71
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1º Dia (Domingo): AMÃ 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel. 
Jantar e alojamento.

2º Dia (Segunda): AMÃ – JERASH – AJLOUN – AMÃ 
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica à cidade, 
anteriormente chamada Philadelphia: daremos um 
passeio pelo centro, com os mercados tradicionais, 
igrejas, mesquitas, teatro romano, assim como pelos 
bairros residenciais. saída para Gérasa (em árabe 
Jerash), uma das cidades mais completas e preserva-
das do império romano, conhecida como a Pompeia do 
oriente, o que indica o grande exemplo de urbanização 
romana. uma viagem no tempo através de suas ruas, 
teatros, templos e praças, entre os quais se destacam 
a Grande Colunata, o arco do Triunfo (de adriano), 
a praça ovalada e os Templos de Zeus e artemis. 
Continuação até o castelo de ajloun, situado no alto 
da montanha de onde de contempla uma bela vista. 
Esta fortaleza foi construída em 1185, na época das 
cruzadas, para controlar as minas de ferro da região 
e reconstruída no século XIII pelos mamelucos, o que 
faz dela um exemplo perfeito da arquitetura islâmica. 
o Castelo de ajloun dominava as três rotas principais 
que conduziam ao Vale do Jordão e protegia as rotas 
comerciais entre a Jordânia e a síria, por isso, tornou-
-se um ponto de defesa estratégico na época dos cru-
zados. retorno a amã. Jantar e alojamento ao hotel. 

3º Dia (Terça): AMÃ – CASTELOS DO DESERTO – 
MAR MORTO – AMÃ 
Café da manhã no hotel. saída direção leste para visitar 
os castelos romanos e bizantinos do deserto, cons-
truídos entre os séculos VII e VIII. Visita ao Castelo de 
amra, antigo palácio de recreio, que contém afrescos 
únicos no mundo islâmico; ao Qasr al-Kharrana, antigo 
forte romano convertido em caravançará (hospedaria); 
e ao forte romano de azraq, construído em basalto 
negro. Visita ao lugar mais baixo da Terra, o mar morto 
e o deserto de moab. Tempo livre para desfrutar de um 
banho em suas salinas águas terapêuticas, uma expe-
riência inesquecível - (Dead sea resthouse, sem toa-
lhas). retorno para amã. Jantar e alojamento no hotel.

4º Dia (Quarta): AMÃ – MADABA – MONTE NEBO – 
KERAK – PETRA 
Café da manhã no hotel. saída para madaba, a 
“Cidade dos mosaicos”, onde visitaremos a Igreja 
de são Jorge, que abriga o mapa da Terra santa, 
confeccionado no ano 571 d.C. Continuação para o 
monte Nebo, conhecido como a tumba de moisés, de 
cujo topo se descortina uma magnífica panorâmica 
do Vale do Jordão. a seguir, saída pelo caminho real 
até a fortaleza de Kerak, construída entre 1110 e 
1143 d.C. pelos templários durante as cruzadas e 
conquistada depois por saladino. saída para Petra. 
Jantar e alojamento no hotel.

5º Dia (Quinta): PETRA 
Café da manhã no hotel. Visita clássica à cidade 
dos Nabateus, Petra, uma das sete maravilhas do 
mundo, escavada em rocha rosa há mais de 2.000 
anos. Iremos até a entrada do desfiladeiro (siq). De 
lá, seguiremos até o magnífico complexo monumen-
tal do Tesouro (al-Khazneh). Visita ao Teatro, à rua 

das Colunas e às Tumbas reais (subida ao mosteiro 
por conta dos clientes, sem guia). retorno ao hotel. 
Jantar e alojamento no hotel.

6º Dia (Sexta): PETRA – WADI RUM – AQABA – AMÃ 
Café da manhã no hotel. saída rumo ao deserto de Wadi 
rum, um dos cenários do filme lawrence da arábia e 
um dos lugares mais espetaculares do oriente médio. 
Trata-se de um deserto de areia vermelha, sobre o 
qual elevam-se montanhas de granito e picos em tons 
dourados e avermelhados. Passeio (tour clássico) de 
aproximadamente 2 horas (tour clássico) em veículo 
4x4 pelas imponentes paisagens. saída para aqaba, 
com tempo livre na cidade e/ou na praia (entrada para 
a praia não inclusa, pagamento direto feito pelo cliente. 
as praias são particulares, existe somente uma praia 
pública ao norte, com serviços básicos). seguiremos 
pela estrada até amã. Jantar e alojamento no hotel.

7º Dia (Sábado): AMÃ – CAIRO 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embar-
car no voo com destino ao Cairo (voo não incluso). 
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel. 
alojamento.

8º Dia (Domingo): CAIRO – LUXOR
Café da manhã. saída para visitar as famosas pirâ-
mides de Quéops, Quéfren e miquerinos. Entrada 
opcional a uma delas, continuando até a enigmática 
Esfinge de Gizé. Visita ao Templo do Vale e a um 
centro de papiros. Visitaremos o museu Egípcio de 
antiguidades com diferentes obras de arte faraôni-
ca, com destaque para o tesouro de Tutancâmon. À 
noite viajaremos de trem, em vagão-leito, para luxor. 
Noite a bordo.

9º Dia (Segunda): LUXOR 
Café da manhã a bordo do trem. Visita ao Vale dos 
reis e rainhas para visitar os túmulos dos faraós, o 
templo da rainha Hatshepsut e os famosos Colossos 
de memnon. Visita aos majestosos templos de luxor 
e Karnak, onde dezenas de faraós construíram, ao 
longo de 2000 anos, o mais importante complexo 
monumental do Egito. alojamento.

10º Dia (Terça): LUXOR – ASSUÃ 
Café da manhã. Traslado à estação para embarcar no 
trem para assuã. Chegada e visita à grande represa 
de assuã, ao obelisco Inacabado e ao templo de Ísis 
na ilha de Philae. Possibilidade de fazer um passeio 
opcional de faluca (embarcação típica). Traslado ao 
hotel e alojamento.

11º Dia (Quarta): ASSUÃ – CAIRO 
Café da manhã. Possibilidade de realizar uma excur-
são opcional a abu simbel. Na parte da tarde, viagem 
de trem, em vagão-leito, com destino ao Cairo. Noite 
a bordo.

12º Dia (Quinta): CAIRO
Café da manhã a bordo do trem. Chegada ao Cairo 
e traslado ao hotel. alojamento. resto do dia livre. 

13º Dia (Sexta): CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIm Da 
VIaGEm.

jordânia e egito

o PreÇo iNCLUi
•  seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  alojamento com café da manhã. 
•  meia Pensão na Jordânia.
•  Visitas: Jerash, Castelo de ajloun, Castelos do 

Deserto, madaba, monte Nebo, Petra, circuito 
panorâmico em amã, Cairo (pirâmides, esfinge de 
Gizé e museu Egípcio de antiguidades), Vale dos reis e 
rainhas, assuã (represa, obelisco Inacabado e templo 
de Ísis).

•  Passeio 4x4 no deserto.

Início
Fim

Duração

AMÃ 
CAIRO 
13 dias

Preços por pessoa Us dólares

Quarto duplo/triplo ................... 1.812
suplemento individual ............... 757
suplemento saídas 05/04-24/05 e 06/09-25/10
Quarto duplo/triplo ................... 29
Quarto individual ........................ 50
excursão opcional abu simbel 
(inclui voos)  ......................................... 429
Vistos e taxas na Jordânia: 75 Usd aprox. Pagamento direto.
as reservas de um único passageiro estão sujeitas a confirma-
ção condicionada a um mínimo de participantes.
Para reservas individuais isoladas será aplicado um suple-
mento de 100 Usd por traslado: aer-HtL-aer
Por razões operacionais, o itinerário pode ser modificado sem 
variar o conteúdo das visitas.
o preço não inclui nenhum tipo de tarifa aérea.
durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

HotÉis PreVistos
Noites Cidade Hotel

4 amã Grand Palace / Geneva o  
similar (Primeira superior)

2 PETra King´s Way / Petra Palace ou 
similar (Primeira superior)

2 CaIro
sonesta Heliópolis / movenpick 
Pyramids / Dusit ou similar 
(semiluxo)

2 TrEm Noite a bordo

1 luXor New Winter ou similar (semi-
luxo) 

1 assuã basma ou similar (semiluxo)

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

datas de iNíCio
domiNGos (abril – outubro 2015)

no egito na jordânia

Português não garantido a bordo do cruzeiro.
Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
saídas 12 e 26 Jul. 

9, 16 e 30 ago. 13 set
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Noites extras
Quarto Duplo/

Triplo
Quarto Individual

Tel Aviv "C" "S" "C" "S"

01/04-02/04, 12/04-31/07 e 
29/08-31/10 127 134 237 250

03/04-11/04 127 200 237 316
01/08-28/08 189 200 299 316
Cairo
01/04-31/10 64 86 121 171

O
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N
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 M

ÉD
IO

orieNte médio

assUÃ

Cairo

JerUsaLém

teL aViV

LUxor

incluso). Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Alojamento.

7º Dia (Segunda): CAIRO – LUXOR
Café da manhã. Saída para visitar as famosas pirâ-
mides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Entrada 
opcional a uma delas, continuando até a enigmática 
Esfinge de Gizé. Visita ao Templo do Vale e a um 
centro de papiros. Visitaremos o Museu Egípcio de 
Antiguidades com diferentes obras de arte faraôni-
ca, com destaque para o tesouro de Tutancâmon. À 
noite viajaremos de trem, em vagão-leito, para Luxor. 
Noite a bordo.

8º Dia (Terça): LUXOR 
Café da manhã a bordo do trem. Visita ao Vale dos 
Reis e Rainhas para visitar os túmulos dos faraós, o 
templo da Rainha Hatshepsut e os famosos Colossos 
de Memnon. Visita aos majestosos templos de Luxor 
e Karnak, onde dezenas de faraós construíram, ao 
longo de 2000 anos, o mais importante complexo 
monumental do Egito. Alojamento.

9º Dia (Quarta): LUXOR – ASSUÃ 
Café da manhã. Traslado à estação para embarcar no 
trem para Assuã. Chegada e visita à grande represa 
de Assuã, ao Obelisco Inacabado e ao templo de Ísis 
na ilha de Philae. Possibilidade de fazer um passeio 
opcional de faluca (embarcação típica). Traslado ao 
hotel e alojamento.

10º Dia (Quinta): ASSUÃ – CAIRO 
Café da manhã. Possibilidade de realizar uma excur-
são opcional a Abu Simbel. Na parte da tarde, viagem 
de trem, em vagão-leito, com destino ao Cairo. Noite 
a bordo.

11º Dia (Sexta): CAIRO
Café da manhã a bordo do trem. Chegada ao Cairo 
e traslado ao hotel. Alojamento. Resto do dia livre. 

12º Dia (Sábado): CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA 
VIAGEM.

1º Dia (Terça): TEL AVIV
Chegada ao aeroporto Ben Gurion. Recepção e tras-
lado ao hotel. Alojamento.

2º Dia (Quarta): TEL AVIV – NAZARÉ – TABGHA – 
CAFARNAUM – RIO JORDÃO – JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para Nazaré passando por Caná 
(ou Canaã) da Galileia, para visitar a Basílica da Anun-
ciação, a Carpintaria de São José e a Fonte da Virgem. 
Continuaremos rumo ao Mar da Galileia, passando 
diante do Monte das Beatitudes, lugar do “Sermão 
da Montanha”. Visita a Tabgha, lugar da Multiplicação 
dos Pães e dos Peixes e Cafarnaum, onde veremos a 
Casa de São Pedro e as ruínas da antiga Sinagoga. 
Seguiremos ao longo do Mar da Galileia, passando 
pela cidade de Tiberíades, para finalmente visitar o 
rio Jordão, onde recordaremos o batismo de Jesus. 
Continuação para Jerusalém. Alojamento. 

3º Dia (Quinta): JERUSALÉM – MASSADA – MAR 
MORTO – JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para Massada, último baluarte 
judeu quando da revolta contra os romanos. História 
e arqueologia do lugar. Subiremos de teleférico até 
a imponente fortaleza onde estão as ruínas Hero-
dianas e dos Zelotes. Seguiremos até o lugar mais 
baixo do mundo, o Mar Morto, 400 metros abaixo 
do nível do mar, passando pelas grutas onde foram 
encontrados os pergaminhos do Mar Morto. Tempo 
livre para banhar-se nas famosas águas minerais do 
Mar Morto. Retorno a Jerusalém. Alojamento.

4º Dia (Sexta): JERUSALÉM – MUSEU DE ISRAEL 
– EIN KEREM – MUSEU DO HOLOCAUSTO – BELÉM 
– JERUSALÉM 
Café da manhã. Pela manhã sairemos rumo ao 
Santuário do Livro do Museu de Israel, onde estão 
expostos os Manuscritos do Mar Morto e a Maquete 
de Jerusalém como era na época de Jesus. A seguir, 
visita a Ein Kerem, onde conheceremos a Igreja da 
Natividade de São João Batista. Seguiremos para Yad 
Vashem, Museu e Memorial do Holocausto. 
À tarde, visita a Belém, entrando na Igreja da Nativi-
dade pela Porta da Humildade, Gruta do Presépio, a 
estrela de 14 pontas (lugar do nascimento de Jesus), 
Basílica de Santa Catarina e a Gruta de São Jerôni-
mo. Alojamento.

5º Dia (Sábado): JERUSALÉM–CIDADE ANTIGA–
MURO DAS LAMENTAÇÕES–SANTO SEPULCRO–
MONTE SIÃO–MONTE DAS OLIVEIRAS–JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga de Jeru-
salém, visita ao Muro das Lamentações e continua-
ção através da Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, 
lugar da crucificação de Jesus e o Santo Sepulcro. 
Continuação para o Monte Sião, onde se encontra 
a Tumba do Rei Davi, o Cenáculo, lugar da última 
ceia; “A Eucaristia” e “Pentecostes”. Visita à Abadia 
da Dormição - Assunção de Maria. Seguiremos pelo 
Monte Scopus até o Monte das Oliveiras, para apre-
ciar uma magnífica vista da cidade. Continuação para 
Getsêmani. Visita à Basílica da Agonia. Alojamento.

6º Dia (Domingo): JERUSALÉM – CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto Ben Gurion 
para embarcar no voo com destino ao Cairo (voo não 

o PreÇo iNCLUi
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€.
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  Alojamento com café da manhã. 
•  Excursão a Massada e Mar Morto.
•  Visitas: museu de Israel, Ein Kerem, museu do 

Holocausto, Belém, Jerusalém, Nazaré, Tabgha, 
Cafarnaum, rio Jordão, Cairo (pirâmides, Esfinge de Gizé e 
museu egípcio de antiguidades), Vale dos Reis e Rainhas, 
Assuã (represa, Obelisco Inacabado e templo de Ísis).

Hotéis PreVistos
Noites Cidade tipo Hotel

1 TEL AVIV
«C» Marina ou similar (Turístico Superior)

«S» Grand Beach / Metropolitan / Leo-
nardo Basel ou similar (Primeira)

4 JERUSALÉM
«C» Caesar / Jerusalem Gate /Leonardo 

Inn ou similar (Turístico Superior)

«S»
King Solomon / Gran Court / 
Leonardo Jerusalem ou similar 
(Primeira)

2 CAIRO
«C» Movenpick Pyramids ou similar 

(Semiluxo)
«S» Sonesta Heliópolis / Conrad ou 

similar  (Luxo)
2 TREM Noite a bordo

1 LUXOR «C» Pyramisa Isis ou similar (Primeira)
«S» New Winter ou similar (Semiluxo)

1 ASSUÃ «C» Basma ou similar (Primeira)
«S» Iberotel ou similar (Semiluxo)

Início
Fim

Duração

TEL AVIV
 CAIRO 
12 dias

Preços por pessoa Us dólares
«C» «s»

Quarto duplo/triplo ................... 1.665 1.886
suplemento individual ............... 841 1.016
suplemento por pessoa conforme a data de início
07/04  .............................................. 297 326
04-25/08 ......................................... 51 51
29/09............................................... 177 177
06/10............................................... 44 44
excursão opcional abu simbel
(inclui voos) .............................................. 429
o preço não inclui nenhum tipo de tarifa aérea.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser modificado sem 
variar o conteúdo das visitas.
durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
as reservas de um único passageiro estarão sujeitas a confir-
mação condicionada a um mínimo de participantes.

sonhos do oriente

datas de iNíCio
terÇas (abril – outubro 2015)

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

exceto israel

No trecho Tel Aviv - Jerusalém não garantimos guias falando Português.
Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
saídas 14 e 28 Jul. 

11 e 18 ago. 1 e 15 set
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Noites extras
Quarto Duplo/

Triplo
Quarto Individual

Cairo "T" "T"

01/04-31/10 86 171
Tel Aviv
01/04-02/04, 12/04-12/09, 
17/09-26/09 e 08/10-31/10 134 244

03/04-11/04 231 341
13/09-16/09 146 256
27/09-07/10 189 299
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Cairo

GaLiLeia

JerUsaLém

teL aViV

LUxor

assUÃ
edFU

1º Dia (Dom-Seg): CAIRO
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. 
Alojamento. 

2º Dia (Seg-Ter): CAIRO – LUXOR
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Saída para 
Luxor (voo não incluso). Traslado e acomodação no 
barco fluvial. Na parte da tarde, visita aos templos 
de Luxor e Karnak. Pensão Completa e noite a bordo.

3º Dia (Ter-Qua): LUXOR – EDFU 
Alojamento e pensão completa a bordo. De manhã, 
atravessaremos o rio Nilo até a margem oeste para 
fazer uma abrangente visita do Vale dos Reis e Rai-
nhas, templo da Rainha Hatshepsut e Colossos de 
Memnon. Continuação para Edfu. Noite a bordo.

4º Dia (Qua-Qui): EDFU – KOM OMBO
Alojamento e pensão completa a bordo. Visita ao tem-
plo de Edfu e continuação para Kom Ombo para visitar 
os templos de Sobek e Haroeris. Noite a bordo.

5º Dia (Qui-Sex): KOM OMBO – ASSUÃ
Alojamento e pensão completa a bordo. Chegada a 
Assuã passeio de faluca (embarcação típica) e visita 
ao mausoléu de Agha-Khan, ao Obelisco Inacabado e 
ao Templo de Ísis. Na parte da tarde, visita à grande 
represa. Continuação para Assuã. Noite a bordo.

6º Dia (Sex-Sáb): ASSUÃ – CAIRO 
Café da manhã e desembarque. No horário marcado, 
traslado ao aeroporto para embarcar no voo regular 
com destino ao Cairo (voo não incluso). Chegada e 
traslado ao hotel. Alojamento. 

7º Dia (Sáb-Dom): CAIRO
Café da manhã. Excursão de dia completo com guia 
falando espanhol para visitar o Museu Egípcio de 
Antiguidades com os tesouros de Tutancâmon. Visi-
taremos também as pirâmides de Quéops, Quéfren 
e Miquerinos, além da famosa Esfinge com rosto 
humano. Tempo livre no mercado de Khan El Khalili. 
Alojamento.

8º Dia (Dom-Seg): CAIRO – TEL AVIV
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embar-
car no voo com destino a Tel Aviv (voo não incluso). 
Chegada ao aeroporto Ben Gurion, recepção e tras-
lado ao hotel. Alojamento.

9º Dia (Seg-Ter): TEL AVIV – CESAREIA – HAIFA – 
SÃO JOÃO DE ACRE – GALILEIA 
Café da manhã. Saída para uma visita panorâmica 
pela cidade de Tel Aviv. Passando pelos lugares mais 
interesantes, chegaremos a Jafa (Yafo), antigo porto de 
Israel, hoje bairro de artistas, e à igreja de São Pedro, 
onde recordaremos a passagem bíblica. Seguiremos 
ao longo da costa até Cesareia Marítima, antiga capital 
romana com seu teatro romano, a muralha da fortaleza 
dos cruzados e o aqueduto. Continuando para Haifa, 
subiremos ao Monte Carmelo, onde está a Gruta do 
Profeta Elias, para visitar a cidade e contemplar o 
Templo Bahai e seus Jardins Persas. Visita panorâmica 
pela cidade e pelo porto. Prosseguiremos para São 
João do Acre, capital dos cruzados, onde visitaremos 
as fortalezas medievais. Seguindo nossa viagem até 
a Galileia, chegaremos ao hotel. Jantar e alojamento.

10º Dia (Ter-Qua): GALILEIA – PASSEIO DE BARCO 
– TABGHA – CAFARNAUM – NAZARÉ – RIO JORDÃO 
Café da manhã. Passeio de barco pelo mar da Galileia. 
Passando pelo Monte das Beatitudes, lugar do “Ser-

mão da Montanha”, chegaremos a Tabgha, lugar da 
Multiplicação dos Pães e dos Peixes e visita a Cafar-
naum, onde visitaremos a Casa de São Pedro e as 
ruínas da antiga Sinagoga. À tarde, continuação para 
Nazaré, passando por Caná (ou Canaã) da Galileia, 
lugar do primeiro milagre de Jesus. Em Nazaré, visita 
à Igreja da Anunciação, à carpintaria de São José e à 
Fonte da Virgem. Ao finalizar o dia, visita ao rio Jordão, 
recordando o batismo de Jesus. Jantar e alojamento.

11º Dia (Qua-Qui): GALILEIA – MONTE TABOR – 
VALE DO RIO JORDÃO – JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Monte Tabor, onde ocor-
reu a transfiguração de Jesus diante de Moisés e Elias. 
Seguiremos até Jerusalém pelo Vale do rio Jordão e 
pelo deserto da Judeia, onde, margeando o Oásis de 
Jericó, teremos uma vista panorâmica do Monte da 
Tentação e do Mar Morto, o lugar mais baixo do mundo. 
Subida a Jerusalém pelo deserto da Judeia. Entrada 
em Jerusalém, cidade mensageira da paz, berço de 
três grandes religiões monoteístas. Alojamento. 

12º Dia (Qui-Sex): JERUSALÉM – MUSEU DE 
ISRAEL – EIN KEREM – MUSEU DO HOLOCAUSTO – 
BELÉM – JERUSALÉM 
Café da manhã.Pela manhã sairemos rumo ao San-
tuário do Livro do Museu de Israel, onde estão expos-
tos os Manuscritos do Mar Morto e a Maquete de 
Jerusalém, tal como era na época de Jesus. A seguir, 
visita a Ein Kerem, onde conheceremos a Igreja da 
Natividade de São João Batista. Seguiremos para Yad 
Vashem, Museu e Memorial do Holocausto. 
À tarde, visita a Belém, entrando na Igreja da Nativi-
dade pela Porta da Humildade, a Gruta do Presépio, 
a estrela de 14 pontas (lugar do nascimento de 
Jesus), Basílica de Santa Catarina e a Gruta de São 
Jerônimo. Alojamento.

13º Dia (Sex-Sáb): JERUSALÉM–CIDADE ANTIGA–
MURO DAS LAMENTAÇÕES–SANTO SEPULCRO–
MONTE SIÃO–MONTE DAS OLIVEIRAS–JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para a Cidade Antiga de Jeru-
salém, visita ao Muro das Lamentações e continua-
ção através da Via Dolorosa para chegar ao Gólgota, 
lugar da crucificação de Jesus e o Santo Sepulcro. 
Continuação para o Monte Sião, onde se encontra 
a Tumba do Rei Davi, o Cenáculo, lugar da última 
ceia; “A Eucaristia” e “Pentecostes”. Visita à Abadia 
da Dormição - Assunção de Maria. Seguiremos pelo 
Monte Scopus até o Monte das Oliveiras para apre-
ciar uma magnífica vista da cidade. Continuação para 
Getsêmani. Visita à Basílica da Agonia. Alojamento.

14º Dia (Sáb-Dom): JERUSALÉM 
Café da manhã. Dia livre em Jerusalém. Tour Opcio-
nal a “MASSADA-MAR MORTO“: Saída para Massada, 
último baluarte judeu quando da revolta contra os 
romanos, passando pela pousada do Bom Samari-
tano e pelos povoados beduínos ao longo da costa 
do Mar Morto. Subiremos de teleférico até a impo-
nente fortaleza onde estão as ruínas Herodianas e 
dos Zelotes. Seguiremos até o lugar mais baixo do 
mundo, o Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do 
mar, passando pelas grutas onde foram encontrados 
os manuscritos do Mar Morto. Tempo livre para des-
frutar de um banho nas famosas águas minerais do 
Mar Morto. Retorno a Jerusalém. Alojamento.

15º Dia (Dom-Seg): JERUSALÉM 
Café da manhã e traslado ao aeroporto Ben Gurion. 
FIM DA VIAGEM.

o PreÇo iNCLUi
•  Seguro de assistência em viagem, incluindo despesas 

médicas até 60.000€. 
•  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
•  Alojamento com café da manhã. 
•  Pensão Completa durante o cruzeiro. 
•  2 jantares em Israel. 
•  Excursão ao rio Jordão.
•  Visitas: Cairo (pirâmides, Esfinge de Gizé e museu egípcio 

de antiguidades), Vale dos Reis e Rainhas, Tel Aviv, Nazaré, 
Tabgha, Cafarnaum, rio Jordão, Monte Tabor, museu de 
Israel, Ein Kerem, museu do Holocausto, Belém e Jerusalém. 
Templos: Philae, Kom Ombo, Luxor, Hatshepsut e Karnak.

•  Passeio de faluca.

Início
Fim

Duração

CAIRO 
JERUsALÉM

 15 dias
Preços por pessoa Us dólares
Quarto duplo/triplo ................... 2.115
suplemento individual ............... 1.410
suplemento por pessoa conforme a data de início
26/07, 02/08, 09/08, 16/08 e 21/09 251
27/07, 03/08, 10/08, 17/08 .......... 183
06/09........................................... 131
14/09 e 27/09 .............................. 74
20/09 e 21/09 .............................. 251
suplemento tarifa aérea Cairo-
-Luxor/assuã-Cairo ................... 385
excursão opcional abu simbel 
(inclui voos) ................................ 429
o preço não inclui nenhum tipo de tarifa aérea.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser modificado sem 
variar o conteúdo das visitas.
o itinerário publicado é o que tem início às segundas-feiras. o 
itinerário que começa aos domingos fica diferente a partir do 9º 
dia, com pernoite de 2 noites em tel aviv, 2 em tiberíades e 3 
em Jerusalém. No 9º dia, segue-se o programa que correspon-
de ao 14º dia, com dia livre em tel aviv e dando continuidade ao 
resto de etapas um dia depois do publicado (Consultar circuito 
terra santa que começa aos domingos).
durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
as reservas de um único passageiro estão sujeitas a confirma-
ção condicionada a um mínimo de participantes.

Hotéis PreVistos
Noites Cidade Hotel

3 CAIRO Movenpick Pyramids / Dusit (Semiluxo)

4 LUXOR/EDFU/
ASSUÃ Tiyi / Tuya ou similar (Semiluxo)

1 TEL AVIV Grand Beach / Metropolitan / Leonardo 
Basel ou similar (Primeira)

2 GALILEIA
(Tiberíades)

Golán / Leonardo Tiberias / Leonardo 
Club ou similar (Primeira)

4 JERUSALÉM King Solomon / Leonardo Jerusalem / 
Grand Court ou similar (Primeira)

egito e terra santa

datas de iNíCio
domiNGos/seGUNdas (abril – outubro 2015)

Cidade de início do circuito. Cidade de fim do circuito.

en israel
exceto cruzeiro 

e israel

22
pensão  

completa

No trecho Tel Aviv - Jerusalém não garantimos guias falando Português.
Os traslados, visitas locais e opcionais poderão ser realizados por Guias de idioma Espanhol, mas com conhecimentos de Português.

GUIA
FALANDO 

PORTUGUÊS
saídas 6 e 20 Jul.

3, 17 e 24 ago. 7 e 21 set.



CONDIÇÕES GERAIS 
do contrato de viagens combinadas
Para efeitos das presentes condições gerais, o programa/oferta é a descrição da viagem combinada 
contida no programa/folheto que constitui o objeto do contrato de viagem combinada. As informa-
ções sobre o programa/oferta contidas no programa/folheto são vinculativas para a organizadora ou 
a agência vendedora, a menos que ser verifique qualquer das seguintes circunstâncias: 
a) Que as alterações destas informações tenham sido claramente informadas por escrito ao con-
sumidor antes da celebração do contrato e tal possibilidade tenha sido expressamente mencionada 
no programa oferta. 
b) Que ocorram alterações posteriormente a um acordo por escrito entre as partes contratantes.

1.	 REGULAMENTAÇÃO	JURÍDICA	APLICÁVEL	AO	CONTRATO	DE	VIAGEM	COMBINADA	E	ACEITA-
ÇÃO	DAS	CONDIÇÕES	GERAIS.

As presentes condições gerais estão sujeitas às disposições do Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei de Defesa dos Consumidores e Usuários e outras 
leis complementares (BOE 30-11-2007), a Lei 7/1998, de 13 de abril, sobre as Condições Gerais de 
Contratação (14-4-98) e demais disposições em vigor.
As presentes Condições Gerais serão incorporadas, assinadas pelas partes contratantes, a todos os 
contratos de viagens combinadas referentes aos programas/ofertas que fazem parte do programa/
folheto e obriga as partes a respeitarem as condições particulares acordadas no contrato ou conti-
das na documentação da viagem fornecida no momento da subscrição. 

2.	ORGANIZAÇÃO.	
A organização dos circuitos foi realizada pela TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L. operadora orga-
nizadora de viagens, com C.I.F. B-86871183, sede em Madri (28043), C/ Mahonia 2 – 3º andar e 
Licença Título CICMA 3022.

3.	PREÇO.
3.1. O preço da viagem combinada inclui.  
1. Transporte de ida e volta, quando este serviço estiver incluso no programa/oferta contratado, 
com o tipo de transporte, características e categoria que constem no contrato ou na documentação 
que se entrega ao consumidor no momento da subscrição.
2. Alojamento, quando este serviço estiver incluso no programa/oferta contratado, no estabeleci-
mento e com o regime alimentício que figurem no contrato ou na documentação que se entrega ao 
consumidor no momento da subscrição.
3. Taxas ou impostos dos estabelecimentos hoteleiros e impostos indiretos - Imposto sobre o Valor 
Agregado (I. V. A.), Imposto Geral Indireto das Canárias (I. G. I. C.), etc. - quando forem aplicáveis.
4. Assistência técnica durante a viagem, quando este serviço estiver especificamente incluso no 
programa/oferta contratado.
5. Todos os demais serviços e complementos concretamente especificados no programa/oferta 
contratado ou que figurem expressamente no contrato da viagem combinada. 

3.2. Revisão dos preços. 
O preço da viagem combinada foi calculado tendo como base os tipos de câmbio, as tarifas de trans-
porte, os custos de combustível, taxas e impostos aplicáveis na data indicada no item 15 das condições 
gerais publicadas no programa/folheto referido nas condições particulares deste contrato de viagem 
combinada. No caso de variações inferiores ou superiores aos valores dos elementos citados, o preço 
final da viagem poderá ser modificado, nos montantes estritos das variações de preço mencionadas.
Estas alterações devem ser comunicadas ao consumidor, por escrito ou qualquer outro meio que 
lhe permita tomar conhecimento da notificação efetuada, podendo desistir da viagem, sem qual-
quer penalidade, se a alteração realizada for significativa, ou aceitar a modificação do contrato. 
Com respeito às solicitações já realizadas, em nenhum caso haverá aumento de preços dentro dos 
vinte dias que antecedem a data de partida da viagem. 

3.3. Ofertas especiais. 
Quando a contratação de uma viagem combinada for decorrente de ofertas especiais, de último 
minuto ou equivalentes, a preços diferentes dos indicados no programa/folheto, os serviços com-
preendidos no preço são unicamente aqueles especificados detalhadamente na oferta, mesmo 
quando esta oferta fizer referência a qualquer um dos programas deste folheto, sempre que dita 
alusão se preste exclusivamente a efeitos de informação geral sobre o destino. 

3.4. Exclusões. 
3.4.1. O preço da Viagem Combinada não inclui. 
Vistos, taxas de aeroporto e/ou taxas de entrada e saída, atestados de vacinação, “extras” como 
café, vinho, bebidas alcoólicas, água mineral, regimes alimentícios especiais - mesmo em casos 
de pensão completa ou meia pensão, salvo acordo expresso contrário - lavagem e passagem de 
roupas, serviços opcionais de hotel, e, em geral, qualquer outro serviço que não esteja expres-
samente indicado na seção “o preço da viagem combinada inclui” ou não esteja especificamente 
detalhado no programa/oferta, ou no contrato ou na documentação que se entrega ao consumidor 
no momento da subscrição.
3.4.2. Excursões ou visitas opcionais. 
No caso de excursões ou visitas facultativas não contratadas na origem, deve-se ter em conta que 
as mesmas não fazem parte do contrato de viagem organizada. Sua publicação no folheto tem cará-
ter meramente informativo e o preço está sinalizado como “estimado”. Por isso, ao contratar o ser-
viço no local de destino, podem ocorrer variações de custos que alterem o valor do preço estimado.
Por outro lado, estas excursões serão oferecidas ao consumidor de forma independente, com 
condições e preço final específicos, sendo impossível garantir sua realização até o momento de 
sua contratação.
3.4.3. Viagens para a neve. 
Nas viagens para a neve, salvo quando indicado de outra forma no programa/folheto, não estão 
inclusos os teleféricos/bondinhos e cursos de esqui.
3.4.4. Gorjetas. 
O preço da viagem combinada não inclui gratificações. 
No caso dos cruzeiros, o preço da viagem não inclui as contribuições adicionais que, frequentemen-
te, embora de forma incorreta, são denominadas gorjetas, cujo valor varia em função da duração da 
viagem e têm como único beneficiário as pessoas encarregadas do serviço, assim, a esse respeito, 
logo no início da viagem advertimos nossos clientes que devem assumir o compromisso de entregar 
a gratificação no final da mesma. 

4.	FORMA	DE	PAGAMENTO,	INSCRIÇÕES	E	REEMBOLSOS.
As inscrições só serão válidas quando confirmadas pelas Agências de Viagens. No caso em que, 
antes da celebração do contrato, a organizadora se veja impossibilitada de prestar qualquer um dos 
serviços solicitados pelo consumidor, este último deverá ser devidamente notificado, podendo renun-
ciar a seu pedido e receber de volta unicamente o valor adiantado, se houver, que deverá ser devolvido 
pela agência que recebeu o pagamento, dentro de um prazo máximo de 30 dias.
4.2 Forma de Pagamento.- Para formalizar a inscrição, a Agência poderá solicitar um adiantamento 
que não pode, em caso algum, exceder a 40% do montante total da viagem, emitindo o correspondente 
recibo no qual se especifique, além do montante antecipado pelo consumidor, a viagem combinada 
solicitada. O saldo restante deverá ser quitado no momento da entrega dos vouchers ou da documen-
tação de viagem, ao menos 35 dias antes da data de saída.
No caso de ofertas especiais, o pagamento deve ser feito em conformidade com as disposições de tal 
oferta. A aceitação das reservas por parte da Organizadora estará sujeita à disponibilidade nas datas 
solicitadas e serão validadas, com a consequente conclusão do contrato, no momento da confirmação 
por parte da Organizadora. A agência de viagens intermediária poderá emitir uma cópia do contrato 
para o passageiro, única e exclusivamente quando de posse da confirmação da reserva por parte da 
Organizadora e depois que o consumidor tiver efetuado o pagamento integral dos montantes corres-
pondentes à viagem contratada. O contratante principal que realize uma única reserva para vários 
passageiros beneficiários, enumerados na própria reserva, assume em seu próprio nome e direito as 
obrigações de pagamento decorrentes do contrato, e, além disso, atua em nome dos beneficiários e 
assume em nome deles o cumprimento de todas as obrigações contratuais.
Reservas feitas por menores de idade não são aceitas. As reservas para menores de idade devem 
ser realizadas por pessoas que exerçam o poder paternal ou por adultos com a devida competên-
cia legal. Além disso, as reservas só serão aceitas se a criança viajar acompanhada de seus pais 
ou tutores legais ou mediante a apresentação de um documento assinado pelos pais ou tutores 
autorizando o menor a viajar em companhia de um adulto que assuma por escrito todas as res-
ponsabilidades em relação ao menor. Os preços publicados devem ser considerados por pessoa, 
com base na forma de ocupação. Nos casos que, após a desistência ou cancelamento de qualquer 
passageiro, a modalidade de ocupação de um quarto se veja reduzida, os demais passageiros que 
dividam o mesmo quarto deverão arcar com a consequente diferença repercutida no preço, ou seja, 
de duplo a individual, de triplo a duplo, etc.

Os prêmios de seguro e as taxas de administração, em virtude de modificações ou transferência de 
reservas, não são reembolsáveis.
No caso de proceder a qualquer tipo de reembolso, o mesmo sempre deverá ser tramitado por meio 
da Agência de Viagens onde foi feita a inscrição, sendo que não haverá reembolsos por serviços não 
utilizados voluntariamente pelo consumidor.

5.	 DESISTÊNCIA	DO	CONSUMIDOR,	CESSÕES	E	CANCELAMENTOS	DA	VIAGEM	POR	NÃO	ATINGIR	O	
NÚMERO	MÍNIMO	PREVISTO	DE	PESSOAS	INSCRITAS.

Em qualquer momento, o usuário ou consumidor pode desistir dos serviços solicitados ou contrata-
dos, tendo direito à devolução dos pagamentos efetuados, mas deverá indenizar a Organizadora ou a 
Agência Vendedora mediante o pagamento das quantias indicadas a seguir:
Para este efeito, uma vez que as viagens que fazem parte do presente catálogo estão sujeitas a 
condições especiais de contratação, as taxas administrativas e de cancelamento serão as seguintes.

5.1 Circuitos pela Europa, Espanha, Portugal & Marrocos e Combinados Circuitos e Cruzeiros.  
A)   Cancelamentos efetuados entre 12 a 10 dias antes da data de início da viagem: taxa de cancela-

mento correspondente a 10% do valor total do circuito.
B)   Cancelamentos efetuados entre 9 a 5 dias antes da data de início da viagem: taxa de cancelamento 

correspondente a 25% do valor total do circuito.
C)   Cancelamentos efetuados entre 4 a 3 dias antes da data de início da viagem: taxa de cancelamento 

correspondente a 40% do valor total do circuito.
D)   Cancelamentos efetuados entre 2 dias a 1 dia antes da data de início da viagem: taxa de cancela-

mento correspondente a 50% do valor total do circuito.
E)   O não comparecimento implica na cobrança de uma taxa de cancelamento correspondente a 100% 

do valor total do circuito.

5.2 Circuitos País por País e Oriente Médio.
A)   Cancelamentos efetuados entre 21 a 15 dias antes da data de início dos serviços: taxa de cancela-

mento correspondente a 25% do valor total do circuito.
B)   Cancelamentos efetuados entre 14 a 10 dias antes da data de início dos serviços: taxa de cancela-

mento correspondente a 50% do valor total do circuito.
C)   Cancelamentos efetuados com menos de 10 dias antes da data de início dos serviços: taxa de 

cancelamento correspondente a 100% do valor total do circuito.
D)   O não comparecimento implica na cobrança de uma taxa de cancelamento correspondente a 100% 

do valor total do circuito.

5.3 Tarifas aéreas, passagens de trem e seguros adicionais.  
Uma vez confirmados, não são reembolsáveis. 

5.4 Reservas Hoteleiras.
A)   Cancelamentos efetuados até 7 dias antes do início dos serviços: taxa de cancelamento correspon-

dente a 25% do valor total da reserva.
B)   O não comparecimento implica na cobrança de uma taxa de cancelamento correspondente a 100% 

do valor total da reserva. 
Em todas as viagens combinadas, o usuário do pacote pode ceder a sua reserva a uma terceira pes-
soa, mediante solicitação por escrito, quinze dias antes da data de início da viagem, a menos que as 
partes acordem um prazo menor.
O cessionário deverá reunir os mesmos requisitos que possuía o cedente, exigidos em caráter geral 
para a viagem combinada, e ambos responderão solidariamente, perante a organizadora, pelo paga-
mento do preço da viagem e pelas despesas adicionais justificadas da cessão. As cessões solicitadas 
com menos de 15 dias antes da data de saída, desde que aceitas, deverão pagar uma taxa adminis-
trativa mínima no valor de USD 50 por pessoa.

6.	ALTERAÇÕES.
No caso em que a organizadora condicione, e assim especifique expressamente, a viabilidade da 
oferta da viagem organizada a contar com um número mínimo de participantes e, por não atingir 
esse número, ocorra o cancelamento da viagem, o usuário terá direito somente ao reembolso do 
valor total ou dos montantes adiantados, sem que possa reclamar qualquer quantia a título de 
compensação, sempre e quando tenha sido notificado por escrito pelo menos 10 dias antes da 
data prevista de início da viagem.
A Agência de Viagens se compromete a prestar a seus clientes todos os serviços contratados contidos 
no programa/oferta que deu origem ao contrato de viagem combinada, com as condições e caracterís-
ticas estipuladas, sempre em conformidade com os seguintes casos:
A)  No caso em que, antes da saída da viagem, a Organizadora se veja obrigada a modificar de maneira 

significativa um elemento essencial do contrato, incluindo o preço, deverá informar imediatamente 
ao consumidor, quer diretamente, se desempenhar também o papel de agência vendedora, quer por 
meio da própria agência, nos demais casos.

B)  Nessa hipótese, a menos que as partes acordem de outra forma, o consumidor pode optar por 
rescindir o contrato sem qualquer penalização ou aceitar uma modificação do mesmo, na qual se 
especifiquem as variações introduzidas e o seu impacto no preço. O consumidor deverá comunicar 
sua decisão à Agência ou, se for o caso, à Organizadora num prazo de três dias após ter tomado 
conhecimento da modificação referida no item a). Caso o consumidor não comunique a sua decisão 
nos termos indicados, ficará subentendido que o mesmo optou pela resolução do contrato, sem 
qualquer penalidade.

C)  Se o consumidor optar por resolver o contrato nos termos das disposições do item b), ou se a Organi-
zadora cancelar a viagem combinada antes da data de saída prevista, por qualquer razão não imputá-
vel ao consumidor, este terá direito, a partir do momento em que se produza a resolução do contrato, 
ao reembolso de todos os montantes pagos a esse título, ou à realização de outra viagem combinada 
de qualidade equivalente ou superior, sempre que a Organizadora ou a Agência possam oferecê-la. 
Se a viagem oferecida for de qualidade inferior, a Organizadora ou a Agência deve devolver ao consu-
midor, conforme o caso, a diferença de preço em função montantes já pagos, nos termos do contrato. 
Este mesmo direito será concedido ao consumidor que não obtiver a confirmação da reserva nos 
termos previstos no contrato.

D)  Nos casos anteriores, a Organizadora e a Agência serão responsáveis pelo pagamento ao consumidor 
da indenização por quebra de contrato, correspondente a 5 por cento do valor total da viagem, se o 
citado descumprimento ocorrer entre os dois meses e quinze dias imediatamente anteriores à data 
prevista para a realização da viagem; 10 por cento, se ocorrer entre quinze e três dias antes, e 25 por 
cento nos casos em que a citada violação se produza nas quarenta e oito horas anteriores.

E) Não haverá qualquer obrigação de indenizar, nas seguintes hipóteses:
1. Quando o cancelamento é devido ao fato que o número de pessoas inscritas para a viagem combinada 
é inferior ao exigido, e assim se comunique por escrito ao consumidor antes da data limite fixada no 
contrato para tal fim.
2. Quando o cancelamento da viagem, salvo nos casos de excesso de reservas (overbooking), se der 
por motivos de força maior, ou seja, circunstâncias alheias a quem as alega, anormais e imprevisíveis, 
cujas consequências não poderiam ter sido evitadas, apesar de se ter agido com a devida diligência.
F)  No caso em que, depois do início da viagem, a Organizadora não forneça ou comprove que não pode 

fornecer uma parte importante dos serviços previstos no contrato, a mesma deverá adotar as medi-
das adequadas para o prosseguimento da viagem organizada, sem nenhum custo adicional para o 
consumidor, e, se for o caso, pagar a este último o valor da diferença entre os serviços previstos 
e os serviços prestados. Se o consumidor der continuidade à viagem com as soluções dadas pela 
Organizadora, considera-se que aceitou tacitamente tais propostas.

G)  Se as soluções adotadas pela Organizadora forem inviáveis ou recusadas pelo consumidor, por 
motivos razoáveis, a Organizadora deverá fornecer ao Consumidor, sem qualquer custo adicional, um 
meio de transporte equivalente ao utilizado na viagem para voltar ao lugar de partida, ou a qualquer 
outro lugar que ambos tenham acordado, sem prejuízo da indenização aplicável, se houver.

H)  Em caso de reclamação, a agência ou, se for o caso, a organizadora deve agir com diligência para 
encontrar as soluções adequadas.

I)  A Organizadora se exime de qualquer responsabilidade referente a tudo o que não fizer parte do con-
trato de viagem combinada (por exemplo: passagens de transporte do local de origem do passageiro 
até o local de partida da viagem ou vice-versa, reservas de hotel nos dias anteriores ou posteriores 
à viagem, etc.), não existindo qualquer obrigação de indenizar essas possíveis despesas de serviços 
independentes caso a viagem seja cancelada pelos motivos previstos no item e).

J)  A Organizadora declina qualquer responsabilidade pelos atrasos, adiantamentos ou cancela-
mentos ocasionados pelas companhias aéreas ou pelas empresas de transporte, e se exime da 
obrigação de prestar serviços complementares, sendo que as despesas que se originem serão 
por conta dos usuários. 

K)  Os usuários que desistam de utilizar qualquer serviço incluso no programa não terão direito ao 
reembolso dos serviços que deixaram de utilizar voluntariamente.
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7.	 OBRIGAÇÃO	DO	CONSUMIDOR	DE	COMUNICAR	QUALQUER	FALHA	NO	CUMPRIMENTO	DA	EXE-
CUÇÃO	DO	CONTRATO.

O consumidor é obrigado a comunicar qualquer violação do contrato à organizadora, à agência de 
viagens ou, se for o caso, ao prestador de serviços - de preferência “in situ” ou, se não for possível, o 
quanto antes - por escrito ou de qualquer outra forma que o problema em questão fique registrado. 
No caso em que as soluções oferecidas pela Agência - Organizadora ou Varejista - não forem satis-
fatórias para o consumidor, o mesmo terá o prazo de um mês para fazer sua reclamação à Agência 
vendedora ou à Organizadora, sempre com o intermédio dessa primeira. A agência ou a organizadora 
terá um prazo de quarenta e cinco dias de calendário para dar uma resposta à reclamação feita 
pelo consumidor, a contar do dia seguinte ao da apresentação da reclamação à Agência Varejista.

8.	PRESCRIÇÃO	DAS	AÇÕES.
Sem prejuízo do disposto na seção anterior, o prazo de prescrição das ações derivadas dos direitos 
reconhecidos no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da 
Lei de defesa dos consumidores e usuários, e demais leis complementares (BOE 30-11-2007), será 
de dois anos, conforme previsto no artigo 164 do citado regulamento.

9.	RESPONSABILIDADES.
9.1. Gerais. 
A Agência de Viagens Organizadora e a Varejista vendedora final da viagem combinada serão 
responsáveis perante o consumidor, consoante as obrigações correspondentes a seu domínio de 
gerenciamento da viagem combinada, do correto desempenho das obrigações decorrentes do 
contrato, independentemente do fato que as mesmas devam ser realizadas por eles próprios ou 
por outros prestadores de serviços, sem prejuízo do direito dos Organizadores e Varejistas de tomar 
medidas contra tais prestadores de serviços. A Organizadora manifesta que assume as funções de 
organização e execução da viagem.
As Organizadoras e as Agências vendedoras de viagens combinadas responderão pelo danos sofri-
dos pelo consumidor como resultado da não execução ou execução deficiente do contrato. Esta 
responsabilidade cessará diante de qualquer uma das seguintes circunstâncias:
1. Quando os defeitos observados na execução do contrato forem imputáveis ao consumidor.
2. Quando tais defeitos forem imputáveis a um terceiro alheio ao fornecimento das prestações pre-
vistas no contrato e se revestem de um caráter imprevisível ou insuperável.
3. Quando os defeitos aludidos forem causados por motivos de força maior, ou seja, circunstâncias 
alheias à parte que as invoca, anormais e imprevisíveis, cujas consequências não poderiam ter sido 
evitadas, apesar de se ter agido com a devida diligência.
4. Quando os defeitos são devidos a um evento que a Agência vendedora ou, se for o caso, a Orga-
nizadora, apesar de ter empregado toda a diligência necessária, não poderia prever nem evitar.
No entanto, nos casos de exclusão de responsabilidade por qualquer das circunstâncias previstas 
nos itens 2, 3 e 4, a organizadora e a agência vendedora que façam parte do contrato de viagem 
combinada serão obrigadas a prestar a assistência necessária ao consumidor que se encontre em 
dificuldades.
9.2. Limites de compensação por danos. 
No que diz respeito ao limite da indenização por danos resultantes do não cumprimento ou exe-
cução inadequada dos serviços inclusos na viagem combinada, serão adotadas as disposições da 
legislação em vigor aplicável ao tema. No que se refere aos danos não corporais, estes devem ser 
sempre demonstrados pelo consumidor. Em nenhum caso a Agência é responsável pelos custos de 
alojamento, manutenção, transportes e outros que se originem por motivos a força maior.
Quando a viagem é feita de ônibus, “vans”, limusines e similares, contratados direta ou indiretamen-
te pela Agência Organizadora, em caso de acidente, independentemente do país onde ele ocorra, o 
consumidor deverá apresentar a reclamação correspondente feita contra a empresa transportadora, 
a fim de garantir, se for o caso, a indenização do seguro, podendo contar gratuitamente com a assis-
tência e assessoria da Agência Organizadora para esse fim.

10.	DEFINIÇÃO	DOS	SERVIÇOS	DA	VIAGEM	COMBINADA.
10.1. Viagens de avião. Comparecimento no aeroporto. 
Nas viagens aéreas, o comparecimento no aeroporto deve ser feito pelo menos uma hora e meia 
antes do horário oficial de saída e, em todo caso, deve seguir estritamente as recomendações espe-
cíficas indicadas na documentação de viagem recebida no momento de assinar o contrato.
Na contratação de serviços avulsos, é recomendável que o cliente faça a reconfirmação do voo qua-
renta e oito horas antes do horário de partida. 

10.2. Hotéis. 
10.2.1. Gerais. 
A qualidade e o conteúdo dos serviços prestados pelos hotéis são determinados pela categoria 
turística oficial, se houver, atribuída pelo órgão competente do seu país. As categorias dos hotéis 
nos países que não possuem nenhum órgão oficial que as regule, são atribuídas por critério próprio 
das correspondentes cadeias hoteleiras ou pela Terranova, com base em seus serviços e instalações.
O horário previsto de entrada nos hotéis é a partir das 14 horas e a saída às 11 horas. O serviço de 
hospedagem implica que o quarto deve estar disponível na noite correspondente, considerando-
-se prestado, independentemente de que, devido a circunstâncias próprias da viagem, a entrada 
no mesmo ocorra mais tarde do que o previsto. Caso queira prolongar sua estadia depois da hora 
de saída, o cliente deve notificar a recepção do hotel e, em função da disponibilidade, pagar dire-
tamente o valor da estadia adicional. Deve também consultar a Agência, no momento da reserva, 
sobre a possibilidade de levar animais, visto que, de forma geral, não são admitidos nos hotéis. No 
caso de haver confirmado a admissão de animais e pretenda viajar com eles, esta circunstância 
deverá constar do contrato. Quartos triplos e quádruplos: de acordo com a legislação vigente a 
esse respeito, que estabelece somente a existência de quartos individuais ou duplos, permitindo, 
em alguns casos, a habilitação de uma terceira cama nesses últimos, entende-se que a utilização 
da terceira cama se dará sempre com o conhecimento e o consentimento das pessoas que ocupam 
o quarto. Nos hotéis do Caribe os quartos triplos podem contar com duas camas de casal ou duas 
camas e um sofá-cama. Esta tácita consideração deriva da circunstância evidente da advertência 
prévia, assim como de figurar refletido o quarto como triplo em todos os impressos de reservas 
entregues ao passageiro ao pagar o adiantamento, no contrato e nas passagens e/ou documenta-
ção da viagem que se entrega simultaneamente quando da assinatura do contrato. O mesmo se 
aplica aos quartos para uso de até quatro pessoas, com duas camas, quando assim especifique a 
oferta do programa/folheto.
10.2.1.1 Circuitos.
Os hotéis mencionados como previstos em cada circuito estão sujeitos a variações. Nos casos em 
que o número de inscritos for superior ao número de reservas disponíveis para uma determinada 
saída e a organizadora precisar ampliar as reservas, os clientes que viajam no segundo ônibus e 
consecutivos serão hospedados nos hotéis indicados ou similares. Em algumas cidades, no caso de 
coincidir com eventos extraordinários (Feiras, Congressos, etc.), os clientes poderão ser acomoda-
dos nas proximidades.
Os ônibus, nos diversos circuitos, podem ter características variáveis em função do número de par-
ticipantes. O design, a estrutura, o conforto e a segurança do veículo de transporte se adaptarão às 
normas e padrões específicos do país de destino da viagem. Os circuitos estão sujeitos a um número 
determinado de participantes. Caso um dos componentes do grupo, em virtude de seu comporta-
mento e, a critério do guia, agir de forma não adequada, importunando as demais pessoas de forma 
evidente, o mesmo tem autoridade para exigir que esta pessoa abandone a excursão. Os clientes 
que desistam de utilizar qualquer serviço incluso no programa não terão direito ao reembolso dos 
serviços que deixaram de utilizar voluntariamente.
10.2.2. Outros Serviços. 
Para os voos que chegam ao ponto de destino após as 12 horas, o primeiro serviço do hotel, quando 
estiver incluso na oferta do programa/folheto, será o jantar. Da mesma forma, para os voos que 
chegam ao ponto de destino após as 19 horas, o primeiro serviço do hotel será o alojamento.
Fica entendido como trajeto aéreo direto aquele cujo suporte documental seja um único cupom de 
voo, independente de que do voo realize alguma escala técnica.
10.2.3 . Serviços Suplementares.
Quando o usuário solicitar serviços extras (por exemplo: quarto com vista para o mar, etc.) que 
não possam ser definitivamente confirmados pela Agência Organizadora, o usuário pode optar por 
desistir do serviço suplementar solicitado ou manter o seu pedido à espera de que tais serviços 
possam finalmente ser prestados.
Na eventualidade das partes interessadas haverem chegado a um acordo sobre o pagamento prévio 
dos serviços suplementares que, finalmente, não puderam ser prestados, a Agência vendedora fará 
a devolução do valor abonado, imediatamente após a desistência do serviço por parte do consumidor 
ou quando de seu retorno da viagem, em função da opção do cliente: desistir da prestação do serviço 
suplementar solicitado ou manter sua solicitação.

10.2.4. Alojamento Circuitos. 
A Agência Organizadora informa aos clientes que o serviço de hospedagem dos circuitos que fazem 
parte do folheto será feito nos estabelecimentos relacionados no mesmo ou em outros de categoria 
e localização similares, e, igualmente, que o itinerário do circuito poderá ser desenvolvido de acordo 
com algumas das opções descritas no programa-oferta. Nos casos anteriores, se o consumidor 
aceitar esta fórmula antes da celebração do contrato, esta indefinição não implica modificação do 
mesmo.

10.3. Circuitos. 
Os ônibus, nos diversos circuitos, podem ter características variáveis em função do número de parti-
cipantes. Quando o número de viajantes necessários para uma saída não for atingido, é possível que 
se utilize um micro-ônibus ou “van”, que, a menos que expressamente indicado de outra forma, não 
possuem assentos reclináveis. Além disso, na descrição de cada circuito se indica se o ônibus tem ou 
não ar-condicionado, entendendo-se que não tem, se nada é indicado.

10.4. Condições econômicas especiais para crianças.
Dada a diversidade do tratamento aplicável às crianças, dependendo da idade, do prestador de 
serviços e da data da viagem, recomenda-se consultar sempre as atualizações das condições espe-
ciais disponíveis, que, a todo momento, são objeto de informações concretas e detalhadas, e são 
incorporadas ao contrato ou à documentação da viagem que é entregue no momento da assinatura.
Em geral, no que diz respeito a alojamento, serão aplicáveis sempre que a criança divida o quarto 
com dois adultos. 

10.5. Excursões opcionais. 
As excursões consideradas opcionais ou optativas, não detalhadas no itinerário como inclusas, são 
publicadas exclusivamente com caráter indicativo, e podem ser reservadas e compradas somente 
no destino. A organização dessas visitas e excursões depende de parceiros locais com os quais não 
possuímos vínculo contratual, portanto, a Terranova Directorship, S.L. não assume qualquer tipo de 
responsabilidade pela não realização, modificação ou eventuais deficiências que possam surgir, bem 
como pelos danos materiais ou pessoais que, de forma fortuita e imprevisível, possam ser causados 
por qualquer acidente ou incidente ocorrido durante seu desempenho. Tendo em conta os diferentes 
meios de transporte utilizados, recomendamos, antes de contratá-los, verificar junto às empresas 
locais, únicas responsáveis pela organização e prestação destes serviços, as coberturas de seguro 
inclusas em cada caso. 

10.6. Cruzeiros. 
As informações sobre itinerários, horários de chegada e saída, datas de operação, nome da embarca-
ção, etc., estão sujeitas a eventuais modificações e qualquer alteração ou mudança será comunicada 
ao interessado, não podendo ser considerada como propaganda enganosa. De acordo com a normas 
marítimas internacionais, quando circunstâncias ou motivos de força maior assim exigirem ou reco-
mendarem, as companhias de navegação podem alterar a ordem das escalas do cruzeiro, cancelar 
algumas delas, modificar o tempo de permanência no porto, mudar a embarcação por outra de 
categoria similar, etc. Sempre que estas mudanças tenham lugar antes da data de início da viagem, o 
passageiro será informado e terá direito ao reembolso total do que pagou, deduzindo-se taxas admi-
nistrativas, sem direito a nenhum tipo de indenização. As excursões e visitas em terra são opcionais e 
o custo não está incluso no preço da passagem, sendo que sua organização depende de prestadores 
de serviços locais alheios à Operadora e às Cias. de Navegação, que não assumem qualquer respon-
sabilidade pela não realização ou modificação de seu conteúdo. 

11.	PASSAPORTES,	VISTOS	E	DOCUMENTAÇÃO.
Todos os passageiros, sem exceção (incluindo crianças), devem levar consigo sua documentação 
pessoal e familiar correspondente em vigor, seja o passaporte ou o R.G., segundo as leis do país ou 
países a serem visitados. Sempre que seja requerido para a viagem, a obtenção de vistos, passapor-
tes, certificados de vacinas etc., deverá ser feita pelos próprios passageiros. Caso a concessão do 
visto seja recusada por alguma autoridade por causas específicas do usuário, ou sua entrada no país 
seja negada por não satisfazer os requisitos necessários, ou por defeito na documentação exigida, 
ou por não ser portador da mesma, a organizadora declina toda responsabilidade por eventos dessa 
natureza, sendo por conta do consumidor qualquer despesa que se origine, aplicando-se nessas cir-
cunstâncias as condições e normas estabelecidas para os casos de desistência voluntária de serviços. 
Lembramos também a todos os usuários que devem certificar-se, antes de iniciar a viagem, de que 
todas as normas e requisitos aplicáveis à concessão de vistos sejam cumpridos a fim de entrar sem 
problemas em todos os países a serem visitados.
Os menores de 18 anos ou aqueles considerados menores de idade pela legislação em vigor do país 
em causa, que viajam sem os pais ou acompanhados de qualquer outra pessoa diferente deles, devem 
providenciar também uma autorização por escrito de seus pais ou responsáveis, anexando uma cópia 
dos documentos dos mesmos, para a hipótese de serem solicitados por qualquer autoridade, sem 
esquecer de indicar todos os dados necessários para a localização dos pais, em caso de emergência.

12.	CLÁUSULA	DE	ARBITRAGEM.
A organizadora manifesta expressamente sua renúncia a se submeter aos tribunais de arbitragem do 
transporte por qualquer questão proveniente da existência do presente contrato. 

13.	INFORMAÇÕES	QUE	A	AGÊNCIA	DEVE	DAR	AO	CONSUMIDOR.	
Notificamos ao consumidor que ele deverá receber da Agência Vendedora, no momento da celebração 
do contrato, todas as informações relevantes sobre a documentação específica necessária para a 
realização da viagem escolhida, bem como toda a assessoria necessária para a contratação de um 
seguro opcional que cubra as taxas de cancelamento, e/ou de um seguro de assistência que cubra 
as despesas de repatriamento em caso de acidente, doença ou falecimento; além das informações 
sobre os riscos potenciais implícitos ao destino e à viagem contratada, de acordo com a Lei Geral de 
Defesa de Consumidores e Usuários.

14.	OUTRAS	INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES.	
14.1. Bagagens. 
Para todos os efeitos, no que diz respeito ao transporte terrestre, subentende-se que o passa-
geiro deve conservar sempre consigo sua bagagem e demais itens pessoais, seja qual for a parte 
do veículo onde estiverem acomodados, e que são transportados por conta e risco do usuário. 
Recomenda-se aos usuários que estejam presentes em todas as manipulações de carga e descarga 
das bagagens. No que diz respeito ao transporte aéreo, ferroviário, marítimo ou fluvial da bagagem, 
aplicam-se as condições das empresas transportadoras, sendo o bilhete da passagem o documento 
vinculante entre essas empresas e o passageiro. No caso de perda ou dano, o consumidor deverá 
apresentar à Empresa de Transportes, no ato, a reclamação correspondente. A Agência Organi-
zadora se compromete a prestar a devida assistência aos clientes que possam ser afetados por 
quaisquer dessas circunstâncias.
O cliente dispõe, gratuitamente, durante a viagem combinada, da cobertura da apólice de uma 
Companhia de Seguros oferecida pela Agência Organizadora, pela qual se compromete a indenizar 
o segurado, uma vez somente, até a quantia máxima especificada na apólice, tendo em conta o 
destino da viagem, pelo roubo com violência ou intimidação de pessoas ou pelo uso da força em 
objetos da bagagem de sua propriedade, bem como perda e roubo, comprovados mediante queixa 
feita às autoridades competentes, ou danos produzidos na mesma como resultado de qualquer tipo 
de acidente ou incêndio ocorrido no meio transporte. Em caso de roubo, perda ou danos sofridos 
pela bagagem nas circunstâncias anteriormente descritas, o cliente compromete-se a comunicar 
o fato diretamente à sede central da Companhia de Seguros num prazo máximo de quinze dias, 
anexando o documento comprovativo da queixa apresentada perante a autoridade competente, 
ou do sinistro, se for o caso, e uma estimativa dos valores dos objetos roubados ou danificados. O 
referido prazo terá início a partir do dia em que o cliente tenha finalizado a viagem. Ficam expressa-
mente excluídos da cobertura do seguro: joias ou objetos de arte, dinheiro ou suas representações, 
equipamentos de imagem, som, informáticos, radiofônicos, qualquer tipo de documentos, suportes 
de gravação de vídeo ou som e, em geral, todos os objetos que não formam parte da bagagem do 
segurado. Nas viagens de ônibus será transportado gratuitamente um máximo de 30 quilos por 
pessoa, distribuídos em uma mala de tamanho normal. O excesso de bagagem será permitido, 
desde que a capacidade de carga do veículo seja respeitada e mediante o pagamento de uma quan-
tia determinada, podendo ser recusado, sempre a critério do guia. Fica claro que a última palavra, 
nesses casos, fica a cargo do guia ou do motorista do veículo, caso não leve guia.

15.	VIGÊNCIA
A vigência do programa/folheto será de 1º de abril de 2015 a 31 de março de 2016.
Data de Edição: Dezembro 2014.
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Seguros de Viaje

Tu mejor compañero de viaje:  
la tranquilidad que te da MAPFRE
Tú elige el destino y nosotros nos ocupamos de ofrecerte el seguro que mejor se adapte 
a tus necesidades de viaje: Esquí, Estudios, Excursión, Golf.

Además, te ofrecemos las mejores coberturas del mercado, asumiendo el 100% de los 
gastos médicos y de repatriación.
 
Confía en la aseguradora global con presencia en más de 40 países y con servicio en 
todo el mundo, para que tú sigas persiguiendo tus horizontes.
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a tranquilidade garantida pela MAPFRE
Sua melhor companhia de viagem:

Você escolhe o destino e nós oferecemos o seguro que melhor atenda às suas 
necessidades de viagem: Esqui, Estudos, Excursão, Golfe. 

Além disso, você se beneficia da melhor cobertura do mercado, que assume 100% 
das despesas médicas e de repatriação. 

Confie na seguradora global, presente em mais de 40 países e com serviços no 
mundo inteiro, para que você continue em busca de novos horizontes.

Seguros de Viagem


